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
konaného dňa 13. 04. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM /k bodu prezentuje Mag. rer. nat.
Marek Dinka/
3. Zmluva o spolupráci pri prezentácii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a Slovenskej republiky v zahraničí /k bodu prezentuje Mgr. Vojtech Okša/
4. Prezentácia Slovenského domu Centrope /k bodu prezentuje pani Tatiana Mikušová/
5. Rôzne
K bodu 1
Predsedníčka komisie Ing. Soňa Svoreňová otvorila zasadnutie. Ako prvý bol - kvôli jeho
informačnému charakteru – uvedený materiál k Zmluve o spolupráci pri prezentácií hl. m. SR
Bratislavy a Slovenskej republiky v zahraničí.
K bodu 3
Mgr. Vojtech Okša v krátkosti predstavil obsah zmluvy, ktorá bola iniciovaná primátorom
Bratislavy s cieľom zlepšiť prezentáciu mesta v zahraničí. Na základe tejto zmluvy
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR každoročne poskytne hlavnému
mestu priestory slovenských inštitútov v zahraničí pre účely usporiadania podujatí na
prezentáciu Bratislavy. Slovenské kultúrne inštitúty sa nachádzajú v 8 hlavných mestách
(Berlín, Budapešť, Moskva, Paríž, Praha, Rím, Varšava, Viedeň). Obsahovú náplň
prezentácie odsúhlasí spoločná komisia. Predpokladaným subjektom zodpovedným za
implementáciu je BKIS.
Ing. Svoreňová, ako aj ďalší členovia komisie, by do budúcna uvítali možnosť byť
informovaní ešte pred podpisom zmluvy, avšak k iniciatíve výhrady nemajú, naopak takúto
prezentáciu mesta vítajú a oceňujú.
K bodu 2
Materiál predstavil Mag. rer. nat. Marek Dinka z oddelenia obstarávania územnoplánovacích
dokumentov. Ako uviedol, podaniu projektu predchádza schválenie zámeru pripravovaného
projektu v Mestskom zastupiteľstve hl. m. SR Bratislavy – s prechádzajúcim prerokovaním
v PPP, v príslušných komisiách a Mestskej rade. Cieľom projektu má byť pokračovanie
spolupráce v záujme koordinácie územného rozvoja vo vzťahu k prihraničnému regiónu
rakúskych spolkových krajín Dolné Rakúsko a Burgenland. Spolupráca by sa mala
realizovať prostredníctvom spoločnej kancelárie, zriadenej na Magistráte mesta Bratislavy,
ktorá by slúžila na koordináciu jednotlivých aktivít vo vzťahu k rakúskemu územiu. Náklady
by mali byť pokryté najmä samotným projektom, reálny začiatok fungovania je od roku 2017.
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu hl. m. SR Bratislavy materiál schváliť.
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0.

K bodu 4
Ing. Tatiana Mikušová prostredníctvom prezentácie oboznámila komisiu s históriou
vytvorenia cezhraničnej spolupráce vo formáte Centrope, ďalšom vývoji, ako aj projektoch,
ktoré boli a sú na Centrope naviazané. Predstavila súčasné aktivity a zamýšľané projekty
združenia Slovenský dom Centrope, ktorého členmi sú mestá Bratislava a Trnava, ako aj
samosprávne kraje – Bratislavský a Trnavský.
Námestníčka primátora Bratislavy pani Farkašovská v tejto súvislosti komisiu informovala, že
mesto sa v súčasnosti zaoberá otázkou hodnotenia svojho členstva v združení a primátorom
bola poverená pripraviť k tejto otázke samostatný materiál. Uviedla, že v tejto súvislosti bola
pani Mikušová oslovená s požiadavkou o zosumarizovanie doterajších prínosov členstva pre
mesto. V tejto veci zároveň paralelne prebiehajú rokovania mesta a Slovenského domu
Centrope.
Keďže komisia sa v tejto fáze nemá k čomu vyjadriť, predsedníčka komisie požiadala
o zaslanie textu požiadavky mesta, ktorá bola na Slovenský dom Centrope adresovaná, ako
aj reakciu na ňu.
K bodu 5
V bode Rôzne Ing. Svoreňová komisii stručne predstavila materiál o kľúčových aktivitách
bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) pre rok 2016. Kompletný materiál bol
členom komisie zaslaný.

Ing. Soňa Svoreňová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala: Ing. Veronika Fáberová

