
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 20.1.2015 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Prezentácia činnosti Bratislava Tourist Board /Mgr. M. Horváth, výkonný riaditeľ BTB/ 
3. Rokovanie o návrhu na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

nájmu nebytových priestorov parc. č. 8934 v k. ú. Staré mesto, Bratislavskej 
organizácii cestovného ruchu /Ing. Soňa Svoreňová/ 

4. Rokovanie o neposlaneckých kandidátoch na členov komisie  
5. Rôzne 

 
 
K bodu 1 
Ing. Soňa Svoreňová otvorila rokovanie a predstavila prítomných prizvaných členov komisie: 
referenta pre cestovný ruch Ing. Michala Feika, vedúcu OZVP Janu Švecovú a výkonného 
riaditeľa BTB, Mgr. Martina Horvátha. 
Program zobrali prítomní členovia komisie na vedomie. 
 
Všetci prítomní členovia komisie súhlasili s rokovacím poriadkom. 
Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0. 
 
Všetci prítomní členovia komisie súhlasili so zmenou programu; so zaradením návrhu s 
hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov Bratislavskej 
organizácii cestovného ruchu. 
Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0. 
 
K bodu 2 
Ing. Svoreňová stručne predstavila BTB, a podotkla, že formulovanie a tvorba priorít 
cestovného ruchu mesta je vecou komisie. Následne vyzvala Mgr. Horvátha, aby 
prezentoval činnosť BTB. 
 
Prezentácia činnosti Bratislava Tourist Board 
 
K bodu prezentoval Mgr. Horváth. 
daná prezentácia bola predmetom valného zhromaždenia 
Mgr. Horváth predstavil štrukturálne zmeny, ktoré od začiatku jeho pôsobenia /júl 2014/ 
prebehli v BTB, a zároveň predstavil aktivity a projekty /Bratislava Goes Classical, tlačová 
konferencia BTB v Londýne/ 
Mgr. Horváth predstavil vízie a plány BTB do ďalšieho obdobia /personálne rozšírenie, 
prenájom nových, vyhovujúcich priestorov, rebranding značky Bratislava, zmena fokusu z 
domáceho cestovného ruchu – zákazník BTB je za hranicami/ 
 
K prezentácii Mgr. Horvátha neboli žiadne otázky, Mgr. Kríž navrhol, aby sa niektoré zo 
zasadnutí komisie venovalo výlučne téme BTB, prípadne aj uskutočnilo v ich priestoroch, s 
čím ostatní členovia vyjadrili súhlas, keďže ide o zaujímavú tému.  
 



Ing. Svoreňová v súvislosti s tým informovala komisiu, že plán činnosti komisie sa pripravuje 
na najbližšie zasadnutie. 
 
K bodu 3 
K bodu informovala Ing. Svoreňová o nedostačujúcich aktuálnych priestoroch sídla BTB 
/nedostatok priestoru pre zamestnancov + personálny nárast v roku 2015; kontrola ukázala, 
že BTB nemá miesto na archívne skrine dané zákonom/. BTB by mala sídliť v mestských 
priestoroch, aby nájomné neplatila tretiemu subjektu. 
 
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom nebytových priestorov na 
pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Staré mesto na Šafárikovom 
námestí č. 3.  
 
Hlasovanie: prítomní: 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 
  
K bodu 4 
K bodu informovala Ing. Svoreňová o možnosti rokovanie odročiť a v vyžiadať od 
neposlaneckých 
kandidátov ďalšie formálne náležitosti, ako motivačný list a životopis. Ing. Černý sa vyjadril, 
že by na tom netrval, Mgr. Kríž by to považoval za nekorektné, aby sa opakovane žiadali 
materiály od kandidátov, ktorí v riadnom termíne zaslali evidenčné listy. JUDr. Vetrák sa 
vyjadril, že na vec nemá vyhranený názor, a v prípade, že všetci kandidáti splnili základnú 
požiadavku evidenčných listov, prispôsobí sa názoru väčšiny. Ing. Hanulíková a Ing. Drozd 
vyjadrili súhlas s hlasovaním priamo na zasadnutí. 
Všetci prítomní členovia komisie súhlasili s tajným hlasovaním a na počte 6 volených 
neposlaneckých členov. 
Hlasovanie o voľbe: prítomní: 7, za: 7, proti: 0. 
 
Tajné hlasovanie o neposlaneckých kandidátoch prebehlo formou hlasovacích lístkov. 
Zvolení boli nasledovní kandidáti: 
1. Mgr. Juraj Droba, MBA, M.A.  /7 hlasov/ 
2. Ing. Vladimír Holásek  /5 hlasov/ 
3. Marek Kovačič, DiS  /5 hlasov/ 
4. Mgr. Izabela Kubíková  /6 hlasov/ 
5. Mgr. Vladimír Kubovič  /5 hlasov/ 
6. Ing. Michaela Potočárová /7 hlasov/ 
 
Úspešní kandidáti budú oboznámení s výsledkom a ďalším procesom návrhu na ich 
schválenie Mestským zastupiteľstvom /26. 2./. Ing. Svoreňová navrhla, aby boli 
neposlaneckí členovia zatiaľ prizvaní na februárového zasadnutia komisie /10.2./ bez 
hlasovacieho práva. Všetci prítomní členovia komisie s návrhom Ing. Svoreňovej súhlasili. 
 
K bodu 5 
Ing. Svoreňová výhľadovo informovala o témach najbližšieho zasadnutia; osobný prístav, 
plán činnosti komisie.  
 
 
Ing. Soňa Svoreňová predsedníčka komisie 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. art. Margaréta Cvečková 


