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. marca 2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Plán aktivít BTB na rok 2022
KPI BTB 2022
Personálne zmeny v Komisii pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ
Rôzne

K bodu 1
Predsedníčka komisie Monika Debnárová otvorila zasadnutie komisie. Z účasti na zasadnutí
komisie sa ospravedlnili pán Mórik, pán Korček a pán Chrenka.
V úvode zasadnutia člen komisie, pán Michal Brat navrhol, aby bol do programu komisie
zaradený bod 0, ktorého cieľom bolo využiť príležitosť prítomnosti členov predstavenstva BTB
a získať informácie o doterajších aktivitách Bratislavskej organizácie cestovného ruchu
v súvislosti so situáciou na Ukrajine a príchodom ukrajinských utečencov do Bratislavy.
Predsedníčka komisie, pani Debnárová, dala členom hlasovať o zaradení bodu 0 –
Informácia o konkrétnych aktivitách BTB smerom k ukrajinským utečencom
v Bratislave do programu.
Hlasovanie: prítomných: 9, za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0
Bod 0 bol zaradený do programu komisie.
Predsedníčka komisie Monika Debnárová priblížila ostatným členom komisie, ako bude
prebiehať zasadnutie, pričom vysvetlila, že po poslednom predstavenstve BTB sa členovia
predstavenstva dohodli, že sa osobne zúčastnia najbližšieho zasadnutia komisie a to k prvým
dvom bodom programu miesto výkonného riaditeľa BTB - pána Tomáša Koniara v zložení predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo, spolu so zvyšnými členmi predstavenstva podpredsedom Martinom Volekom, profesorkou Ľudmilou Novackou, Petrom Petrovičom
a Robertom Ďuricom, ktorí sú súčasne aj predsedami jednotlivých komôr. Okrem predsedov
komôr sa zúčastnil zasadnutia aj Peter Hochschorner, ktorý je v predstavenstve ako jeden zo
zástupcov za mesto obdobne ako Monika Debnárová, predsedníčka komisie CR a MS. Na
stretnutí bol prítomný aj predseda DR BTB - Marek Farkaš.

K bodu 0
Pán Michal Brat otvoril tému mimoriadnej situácie na Ukrajine a prílevu utečencov z Ukrajiny.
Podotkol, že BTB zastupuje aj mnohé súkromné subjekty, napr. týkajúce sa ubytovania. Opýtal
sa, čo môže BTB spraviť pre utečencov z Ukrajiny? Aké konkrétne kroky BTB v tejto záležitosti
podniká a čo má pripravené?
Pán Grežo informoval členov komisie, že BTB spolupracuje s mestom Bratislava na
konkrétnych krokoch – pričom doposiaľ BTB poskytla stánky a informačné materiály pre
potreby vytvorenia prvého kontaktného bodu pre utečencov, ktorý bol zriadený na vlakovej
stanici. Pán Grežo povedal, že momentálne nevzniká tlak na ubytovacie priestory, avšak aj
napriek tomu sa BTB zameriava na komunikáciu s hoteliermi a preveruje ich možnosti, čím sa
snaží pripraviť na očakávaný prílev prichádzajúcich utečencov z Ukrajiny v „druhej vlne“. BTB
je pripravená reagovať aj na konkrétne podnety a potreby mesta Bratislava, či už sa jedná
o poskytnutie sprievodcov na tlmočenie alebo inú formu pomoci zo strany BTB. BTB
symbolicky podporilo Ukrajinu aj farebnou zmenou loga.
Pán Volek (podpredseda BTB) doplnil, že je presvedčený že BTB mohla spraviť aj viac, preto
navrhol, že na najbližšom zasadnutí predstavenstva BTB (ktoré prebehne po zasadnutí
komisie CR a MS) zozbierajú návrhy členov a následne ich vyhodnotia, ktoré z nich je BTB
schopné aj realizovať. Navrhol, že BTB by mohlo utečencov informovať, napríklad aj o
dostupnosti bezplatnej mestskej wi-fi siete, ktorú BTB pre mesto zabezpečuje.
Profesorka Novacká povedala, že viacero členov BTB poskytuje na svojich web stránkach aj
informácie, napr. čo sa týka ubytovania. Je presvedčená o tom, že v tejto súvislosti je potrebná
koordinácia aktivít predovšetkým na úrovni štátu, samospráv a rôznych organizácií a navrhla,
že túto tému takisto otvoria na najbližšom zasadnutí členov predstavenstva BTB (čiže v ten
deň).
Člen komisie, pán Vagač porovnal komunikáciu mesta Bratislava a BTB prostredníctvom
sociálnych sietí. Mesto Bratislava komunikuje o tom, čo môže poskytnúť zrozumiteľne a
konkrétne cez sociálne siete. Navrhol preto, že BTB by mohla viac využívať komunikáciu cez
sociálne siete.
Následne sa Michal Brat opýtal, čo konkrétne spravila BTB v súvislosti s touto situáciou
a uviedol príklady – informačný leták v ukrajinskom jazyku, či sú nejaké súhrnné základné
informácie o tom, čo im vie mesto poskytnúť (ubytovanie, kde je možné sa osprchovať, kde sú
zdravotnícke zariadenia a iné), dostupné v TIC a pod.
Predseda predstavenstva – Vladimír Grežo vysvetlil, že situácia na TICu je pomerne stabilná,
a dopyt po tomto druhu materiálov momentálne nie je. Situáciu budú aj monitorovať
a vyhodnocovať.
Členovia predstavenstva BTB sa informovali, či je potrebné zriadiť info point aj na
bratislavskom letisku, pričom predseda predstavenstva BTB – Vladimír Grežo zdôraznil, že
BTB bude aj naďalej reagovať na konkrétne potreby, zadania a plniť reálne výzvy. Činnosti
jednotlivých aktérov majú byť koordinované a nie na vlastnú päsť. Ak majú členovia komisie
konkrétne návrhy, BTB ich uvíta.
Pán Vagač prišiel s návrhom, aby BTB poskytla písomne členom komisie CR a MS, aké všetky
aktivity podniklo v danej veci od začiatku vojny na Ukrajine až do 8.3.2022.
Pani Debnárová navrhla, že aj TIC by mohli byť pre ukrajinských utečencov miestami prvého
kontaktu, kde by sa v ich jazyku dozvedeli čo sa dá v našom hlavne meste robiť s deťmi, aké
múzeá máme, čo ponúka ZOO a podobne. Pán Grežo povedal, že budú zisťovať dopyt a na
základe toho budú reagovať.
Pani profesorka Novacká vidí 2 línie pomoci – humanitárnu, ktorú by mal v prvom rade
podchytiť štát a potom líniu nadstavby - ostatné aktivity, pri ktorých je však potrebné dávať
pozor, aby nedošlo k ich duplicite. Pán Petrovič z BTB povedal, že aktivity musia byť
koordinované, nie samoiniciatívne. Mnohé aktivity už robia iné inštitúcie. BTB má svoje limity

– organizácia je limitovaná výškou rozpočtu a harmonogramom činnosti, keďže jednotlivé
projekty a podujatia majú svoj časový plán.
Pán Farkaš z praktického hľadiska nevidí žiaden význam, aby BTB poskytla sumár aktivít,
ktoré už vykonala v tejto veci. Pán Michal Brat povedal, že návrh pána Vagača je legitímny
a poskytnutie sumáru vykonaných aktivít retrospektívne má pre členov komisie svoju
výpovednú hodnotu. Organizácia, akou je BTB, musí vedieť promptne zareagovať na
mimoriadne udalosti a nemala by len čakať na parciálne požiadavky od mesta.
Členovia komisie sa dohodli spolu s predstaviteľmi BTB, že k tejto téme nebudú prijímať
žiadne uznesenie, pričom predseda predstavenstva – Vladimír Grežo členom komisie
prisľúbil, že BTB poskytne členom komisie sumár konkrétnych vykonaných aktivít vo
vzťahu k utečeneckej kríze písomne do najbližšieho zasadnutia komisie CR a MS.
Konkrétne sumár aktivít, ktoré BTB vykonala v prospech utečencov z Ukrajiny od
začiatku vojny až do 8.3.2022. Tie budú členom distribuované prostredníctvom
tajomníčky komisie.
K bodu 2
Monika Debnárová v rámci bodu 2 informovala členov komisie aj o novej forme komunikácie
a riešenia tém, týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu, vízií a spolupráce medzi členmi
komisie a členmi predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, ktoré by mohlo
nahradiť doterajšiu formu komunikácie s výkonným riaditeľom Tomášom Koniarom a otvoriť
priestor k novej forme diskusií na spoločné témy, vrátane tém týkajúcich sa Bratislavskej
organizácie cestovného ruchu a jej pôsobenia na trhu.
Následne pani predsedníčka otvorila vo vzťahu k predloženému materiálu otázku, ako na
členov komisie CR a MS, tak aj na členov predstavenstva BTB a požiadala obe strany, aby sa
vyjadrili, ako vnímajú smerovanie a rozvoj cestovného ruchu na území hlavného mesta, aj vo
vzťahu k nastavenému plánu aktivít na rok 2022. Pani predsedníčka navrhla, aby predseda
predstavenstva BTB Vladimír Grežo priblížil prítomným vízie a plány BTB vo vzťahu
k naplánovaným aktivitám. Následne bude otvorená diskusia, počas ktorej vznikne priestor na
prípadné otázky členov na BTB.
Pán Grežo uvítal možnosť účasti členov predstavenstva BTB na zasadnutí komisie a dodal,
že zasadnutie komisie je dobrý priestor na vzájomnú diskusiu a nastavenie vzájomnej
spolupráce. Následne v krátkosti otvoril tému a upozornil členov komisie na možnosť, že aj oni
môžu vstúpiť do procesu tvorby Plánu aktivít BTB prostredníctvom predsedu komisie, a to
v septembri daného roku, kedy sa dokument tvorí.
Vzhľadom na nedostatok času v súvislosti s naplánovaným stretnutím predstavenstva BTB,
sa členovia komisie dohodli, že sa vrátia k bodu 2 Plán aktivít BTB na rok 2022 na budúcom
zasadnutí Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu, ktoré sa uskutoční 5.4.2022
o 14:00 hod.
Uznesenie:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu navrhuje bod Plán aktivít BTB
na rok 2022 opätovne predložiť na zasadnutí Komisie pre cestovný ruch
a medzinárodnú spoluprácu MsZ, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2022.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 3
Na základe rozhodnutia predsedníčky komisie, Moniky Debnárovej a po dohode s ostatnými
členmi komisie sa bod 3 KPI BTB 2022 otvorí a prerokuje na najbližšom zasadnutí Komisie
pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ, ktoré sa uskutoční 5.4.2022 o 14:00 hod.
Uznesenie:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu navrhuje bod KPI BTB 2022
opätovne predložiť na zasadnutí Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú
spoluprácu MsZ, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2022.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 4
Člen komisie Branislav Chrenka požiadal o uvoľnenie z pôsobenia v Komisii pre cestovný ruch
a medzinárodnú spoluprácu MsZ.
Uznesenie:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní berie na
vedomie vzdanie sa Branislava Chrenku, neposlanca, členstva v Komisii pre cestovný
ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ HM SR Bratislavy ku dňu 8.3.2022.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 5 - Rôzne
V bode Rôzne predsedníčka informovala, že členom bola prostredníctvom tajomníčky komisie
zaslaná informácia o výbere dane z ubytovania. V rámci diskusie Michal Brat otvoril otázku,
koľko % z dane z ubytovania tvorí Airbnb. Ak je táto informácia dostupná, či sa podľa toho riadi
aj následné nastavenie marketingu BTB. Členov zaujímal aj mechanizmus, ktorým mesto
Bratislava vyberá dane z ubytovania týkajúce sa výlučne Airbnb. Monika Debnárová navrhla
pozvať na ďalšie zasadnutie komisie k danej téme pána Matúša Luptáka (Útvar hlavného
ekonóma), ktorý členom komisie informáciu doplní.
Monika Debnárová opätovne otvorila tému neónových reklám v historickom centre Starého
Mesta a požiadala jej iniciátorku - pani Nóru Grančay, aby doplnila konkrétne príklady (spolu
s fotkami) z historického centra Starého Mesta pre potreby kompletizácie podnetu, ktorý
komisii pomáha pripraviť pán Štassel v súvislosti s prijatým uznesením na zasadnutí Komisie
CR a MS zo 18. januára 2022.

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

