
KOMISIA PRE CESTOVNÝ RUCH A MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy 
 
 
 

Zápisnica  
z rokovania Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnúspoluprácu MsZ 

konaného dňa 12.5.2015 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Diskusia so starostom mestskej časti Staré Mesto, Mgr. Radoslavom Števčíkom, 

k otázkam chodu Starého Mesta v kontexte cestovného ruchu /pozvanie na základe 
uznesenia členov komisie zo zasadnutia 14.4.2015/ 

3. Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2014 /k bodu prezentuje Jana Švecová, vedúca OZVP/ 

4. Návrh na aktualizáciu Návrhu priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti 
medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy a hodnotenie jeho členstva 
v medzinárodných organizáciách /k bodu prezentuje JUDr. Milan Vetrák/ 

5. Pripravenosť destinácie cestovného ruchu a Hlavného mesta SR Bratislavy pred 
Slovenským predsedníctvom v Rade EÚ /k bodu prezentuje Ing. Michaela 
Potočárová/ 

6. Rôzne 
 

 
 
K bodu 1 
Ing. Soňa Svoreňová otvorila rokovanie. 
 
K bodu 2 
Diskusia so starostom mestskej časti Staré Mesto, Mgr. Radoslavom Števčíkom, k otázkam 
chodu Starého Mesta v kontexte cestovného ruchu bola presunutá na 18:00, z dôvodov 
časovej zaneprázdnenosti pána starostu sa však neuskutočnila. Bod programu bude 
presunutý na júnové zasadnutie komisie. 
 
K bodu 3 
Vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu, Jana Švecová, stručne odprezentovala 
materiál Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za 
rok 2014 a zhrnula medzinárodné aktivity mesta. Otázky k materiálu mal JUDr. Vetrák; ako 
sú aktuálne nastavené vzťahy so susediacimi metropolami ako sú Budapešť alebo Varšava. 
Ing. Šimončičová apelovala na environmentálnu tematiku, na zapojenie Bratislavy do 
iniciatívny COP 21 – Bratislava by nemala zaostávať, green aktivity sú nielen vecou imidžu, 
ale adaptácia na zmenu klímy by mala byť národným programom. 
JUDr. Vetrák podotkol, že by bolo vhodné do budúcnosti do materiálu začleniť aj celkový 
prehľad medzinárodných organizácií, ktorých je Bratislava členom. 
Členovia komisie zobrali materiál na vedomie. 
Hlasovanie: prítomných: 11, za: 11, proti: 0. 
 
K bodu 4 
K bodu prezentoval JUDr. Vetrák, predstavil materiál Návrh na aktualizáciu Návrhu priorít 
a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta 
SR Bratislavy a hodnotenie jeho členstva v medzinárodných organizáciách; materiál dopĺňa 
stratégiu medzinárodných vzťahov z roka 2010 a aktualizuje ju pre roky 2014-2018. JUDr. 



Vetrák navrhuje vstúpiť do materiálu z roku 2010 a doplniť ho o aktuálne výzvy, ako 
napríklad výročia spolupráce s mestami Cleveland a Ľubľana, ale aj predsedníctvo SR 
v Rade EÚ 2016.  
Ing. Svoreňová v zásade s materiálom súhlasila. Apelovala na to, aby sa mesto Bratislava 
dokázalo inšpirovať Ľubľanou, keďže je to mesto s podobnými charakteristikami ako 
Bratislava. K bodu 3, ktorý sa týka SK PRES 2016 Ing. Svoreňová podotkla, že DPB nemá 
vo vozovom parku autobusy zájazdového typu, a ani nie je vhodné, aby zahraničné 
delegácie vozili autobusy.  
Ďalším bodom diskusie bola otázka podpory Bratislavy Vlajke pre Tibet. Mgr. Droba sa 
vyjadril, že politika mesta by mala mať ambíciu odlišovať sa od oficiálnej politiky MZV, keďže 
Bratislava je výrazne iná ako zvyšok SR. JUDr. Vetrák navrhol prizvať na zasadnutie MsZ 
zástupcu MZV v záujme diskusie o Vlajke pre Tibet. 
Členovia komisie sa zhodli, že k materiálu zašlú písomné pripomienky do utorka 19.5. 
 
K bodu 5 
K bodu prezentovala Ing. Potočárová. Ing. Svoreňová sa s materiálom stotožňuje a členovia 
komisie sa rovnako zhodli, že zašlú písomné pripomienky. 
 
 
 
 
Ing. Soňa Svoreňová 
predsedníčka komisie 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. art. Margaréta Cvečková 


