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. september 2022

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Informácia o plnení uznesení 2022
Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021
Rôzne

K bodu 1
Predsedníčka komisie Monika Debnárová otvorila zasadnutie komisie. Z účasti na zasadnutí komisie
sa ospravedlnili pani Svoreňová, pán Mórik a pán Jakub Kuruc.
Predsedníčka komisie pani Debnárová navrhla zaradiť materiál Návrh na doriešenie funkčného
využitia podhradia NKP Devín a vypísanie ideovej architektonicko-urbanistickej súťaže predložený
členom komisie, pánom Mrázikom, ako 4. bod programu komisie. Pani Debnárová navrhla posunúť
bod Rôzne na 5. bod programu.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 2 - Informácia o plnení uznesení 2022
Pani Debnárová uviedla v krátkosti materiál Informácia o plnení uznesení 2022, pričom zdôraznila,
že niekoľko komisiou prijatých uznesení je ešte v štádiu riešenia. O stave uznesení a výsledných
riešeniach budú členovia komisie informovaní. Otvorila priestor na diskusiu, avšak členovia komisie
nemali k materiálu žiadne otázky.
Uznesenie:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu berie
materiál Informácia o plnení uznesení na vedomie.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 3 - Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021
Materiál prišla predstaviť pani Kovačičová, vedúca oddelenia stratégie, projektov a destinačného
manažmentu BTB. Materiál mapuje všetky aktivity v priebehu roka, ako napr. oblasti spolupráce
s MČ, Bratislavské korunovačné slávnosti (1x ich zastrešovala BTB), 2 strategické štúdie, 4
marketingové kampane, novo-vydané tlačoviny, počet prehliadok a pod. Pani Debnárová sa
zaujímala o spôsob, akým oslovuje BTB turistov zo zahraničia. Pani Kovačičová uviedla, že BTB sa

zúčastňuje zahraničných veľtrhov a výstav, prezentuje svoje aktivity v online priestore, usporadúva
tlačové konferencie, vydáva newsletter (ten je posielaný 5 cieľovým skupinám), má rôzne
prezentačné kampane, organizuje info-trip pre novinárov a pod. Vďaka všetkým týmto aktivitám
možno konštatovať, že v Bratislave bol zvýšený počet turistov. Rovnako online kampane
zaznamenali zvýšený počet pozretí. Pán Brat uviedol, že BTB sa podarilo viacero zaujímavých vecí,
napriek tomu mu chýbajú v správe podrobnejšie vyhodnocovacie ukazovatele. Aké mali jednotlivé
videá dosah v pomere k cene za tieto videá. Sú to efektívne vynaložené peniaze, majú tieto videá
skutočný dosah? Monika Debnárová informovala členov, že materiál o vyhodnotení merateľných
ukazovateľov by mal byť predmetom jedného zo zasadnutí predstavenstva BTB, následne by si to
mohla komisia CR a MS vyžiadať.

Uznesenia:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu berie
materiál Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021 na
vedomie.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy materiál Správa o
činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2021 schváliť.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu žiada
predsedu BTB o doplnenie materiálu Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného
ruchu za rok 2021 o vyhodnotenie merateľných ukazovateľov vo vzťahu k investovaným
financiám do marketingových činností.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 4 - Návrh na doriešenie funkčného využitia podhradia NKP Devín a vypísanie ideovej
architektonicko-urbanistickej súťaže
Materiál Návrh na doriešenie funkčného využitia podhradia NKP Devín a vypísanie ideovej
architektonicko-urbanistickej súťaže predstavil člen komisie, pán Mrázik.
Podhradie devínskeho hradu, NKP Devín, je dlhé roky vo veľmi zlom stave, ktorý nezodpovedá jeho
celoslovenskému a medzinárodnému významu. Pritom práve Devín a pamätník Brána slobody na
sútoku sú celoslovenským pietnym miestom, ktoré navštívi každá významná zahraničná návšteva a
kam smerujú kroky novozvolených prezidentov SR hneď z inaugurácie. Zanedbaný stav Devína je
dlhodobo ovplyvnený viacerými faktormi, a to nútená správa MČ Devín, majetkovo-právne problémy
súvisiace s pozemkami pod parkoviskom a priľahlými pozemkami až po tzv. „škvarové ihrisko“,
nedostatočná pozornosť mesta, ani vlády SR, absentujúca dlhodobá vízia funkčného využitia a
rozvoja územia, stále neuzavretý súdny spor o prenájom budovy a areálu amfiteátra zo začiatku
roku 1990. Vzhľadom na to, že samotná MČ Devín je dlhodobo v nútenej správe, nie je z jej strany
možné podniknúť žiadne investičné zásahy.
Napriek vysokej návštevnosti Devína v okolí absentujú akékoľvek služby – informačný stánok,
dostupné verejné toalety, dôstojné miesto na zaparkovanie. Príroda pod hradom je zanedbaná,

neudržiavaná. Pod hradom sa nachádza aj opustená a chátrajúca budova bývalej reštaurácie
a amfiteátra, ktorá bola nedávno prekrytá veľkoplošným bannerom v spolupráci s BTB. Práve BTB
by mohlo zabezpečiť informovanosť, a to prostredníctvom informačného stánku v mobilnom
kontajneri so zabezpečenou prevádzkou počas sezóny.
Riešením by mohlo byť usporiadanie ideovej architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorej výsledky
by mohli byť základom pre víziu budúceho vzhľadu a funkčného využitia tohto cenného územia
a lokality a zriadenie a prevádzkovanie Informačného strediska od letnej sezóny 2023.

Uznesenia:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu
odporúča riaditeľovi magistrátu HM SR Bratislavy
1) prostredníctvom Metropolitného inštitútu Bratislavy zabezpečiť vyhlásenie ideovej
architektonicko-urbanistickej súťaže na riešenie funkčného využitia a revitalizácie
územia podhradia NKP Devín a priľahlých areálov a ciest (Slovanské nábrežie,
amfiteáter, priestory pod hradom, pôvodné futbalové ihriská až po bývalú konečnú
stanicu autobusu 29)
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0
2) prostredníctvom BTB a v spolupráci s Turizmus regiónu Bratislava a Múzeom mesta
Bratislavy zabezpečiť zriadenie a prevádzku Informačného strediska pre návštevníkov
Devína od letnej sezóny 2023.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0

K bodu 5 – Rôzne
V bode Rôzne člen komisie, pán Vagač, otvoril tému personálneho a ekonomického auditu, ktorý
bol realizovaný v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu. Členovia komisie nemajú k dispozícii
výsledky týchto auditov, preto navrhli, aby komisia o výsledky požiadala BTB.
Uznesenia:
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu žiada
predsedu a výkonného riaditeľa Bratislavskej organizácie cestovného ruchu o predloženie
výsledkov ekonomického a personálneho auditu BTB Komisii pre cestovný ruch
a medzinárodnú spoluprácu MsZ.
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0
Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 4.10.2022.

Ing. Monika Debnárová, v.r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Mgr. Veronika Štefániková

