Mesto BANSKÁ BYSTRICA
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

Zápisnica č. 5/2011
Dátum a miesto konania:

12. júla 2011, zasadačka číslo 250 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zasadnutie komisie viedla:

PhDr. Ľubica Laššáková - predsedníčka komisie

Účasť členov na zasadnutí: prítomní – 3 členovia z radov poslancov
neprítomní – 4 členovia z radov poslancov
ospravedlnení – 4 členovia
prítomní – 3 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 3 členovia z radov neposlancov
ospravedlnení – 3 členovia z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o rozvojových tézach mesta Banská Bystrica v oblasti cestovného ruchu
– informuje hosť - primátor mesta Mgr. Peter Gogola (bod presunutý z
predchádzajúcich zasadnutí Komisie)
3. Banská Bystrica a jej zástupcovia na veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave –
informuje Ľubomír Motyčka, šéfredaktor a zakladateľ časopisu Cestovateľ.
4. Žiadosti o dotácie
5. Diskusia
6. Rôzne
Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka Komisie p. Laššáková, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom
programu zasadnutia. Informovala o jeho zmene. Nakoľko nebola prítomná nadpolovičná
väčšina hlasujúcich členov a Komisia nebola uznášania schopná, predsedníčka oznámila, že
bude mať informatívny charakter bez prijímania uznesení.
K bodu 2
Predsedníčka Komisie p. Laššáková ospravedlnila neprítomnosť primátora mesta Mgr.
Petra Gogolu. Bod programu sa opätovne presúva na nasledujúce zasadnutie Komisie.
K bodu 3
Ľubomír Motyčka, šéfredaktor a zakladateľ časopisu Cestovateľ Banská Bystrica,
podal informáciu o účasti Mesta Banská Bystrica na najvýznamnejšom veľtrhu cestovného
ruchu na Slovensku ITF Slovakiatour 2011, v Bratislave. Mesto B. Bystrica využilo možnosť
bezplatnej účasti v rámci expozície Banskobystrického samosprávneho kraja, kde mu bol
poskytnutý prezentačný pult a rokovacie zázemie. Bezplatná prezentácia bola mestu
umožnená práve vďaka p. Motyčkovi, ktorý zabezpečil možnosť účasti bez
vystavovateľského poplatku. Vyjadril do budúcnosti podporu účasti mesta B. Bystrica na
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medzinárodných veľtrhoch a výstavách CR doma i v zahraničí a to ako súčasť regiónu a
predovšetkým zástupca vznikajúceho klastra CR, príp. pod hlavičkou Banskobystrického
samosprávneho kraja /BBSK/, nie so samostatnou expozíciou. Vyjadril tiež potrebu tvorby
nových informačných materiálov mesta a nie sa vracať do minulosti a hľadať chyby. Je
potrebné využívať existujúci kultúrny potenciál (divadlá, atď.) a tiež zmapovať vo vlastnej
réžii situáciu v meste a v jeho okolí (kultúrne podujatia, turistické, náučné chodníky, atď.) a
následne informáciu posúvať obyvateľovi mesta. Rovnako je potrebné informácie
sprostredkovávať i prostredníctvom novín, ktoré by mali byť distribuované aj do
Informačného centra.
Predsedníčka komisie sa opýtala p. Motyčku, na akej úrovni vidí marketing CR mesta Banská
Bystrica, v porovnaní s inými mestami na Slovensku?
P. Motyčka odpovedal, že mesto je na úrovni miest s nižším počtom obyvateľov ako Revúca,
Hnúšťa, či Poltár a dokonca zaostáva i za mestami ako napr. Dolný Kubín.
Prítomní zhodne vyjadrili akútnu potrebu zhotovenia nových informačných materiálov mesta
určených pre návštevníka Banskej Bystrice a okolia s jednotným dizajnom, v niekoľkých
jazykových mutáciách a v dostatočnom objeme, aby pokryli aj potreby IC.
K bodu 4
Predsedníčka Komisie p. Laššáková skonštatovala, že Komisii neboli doručené žiadosti o
dotáciu v zmysle VZN Mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta zo strany žiadateľov a informovala, že Komisia má na tento účel ešte sumu 1000 €.
K bodu 5
Predsedníčka komisie spolu s prítomnými vyjadrila urgentnú výzvu na nového vedúceho
Oddelenia obchodu a CR – Ing. Mikuláša Gramatu, aby sa zúčastnil najbližšieho zasadnutia
komisie.
Ing. arch. Iveta Kavčáková bola vyzvaná predsedníčkou komisie PhDr. Ľubicou Laššákovou,
aby sa vyjadrila ako odborníčka a profesionálka ku problematike klastra. Ing. arch. Iveta
Kavčáková reagovala, že už na predchádzajúcom zasadnutí sa vyjadrila, že „už je neskoro“
vytvárať si vízie, konať bolo treba dávno. Víziu máme jednu - „Zvýšiť návštevnosť mesta
Banská Bystrica“ a zastaviť tak jej rapídny pokles. Chce, aby finančné prostriedky (33.000
€), určené na spracovanie Koncepcie CR mesta B. Bystrica, padli na aktívnu pôdu a boli
využité na spracovanie reálnej štúdie CR, za účasti skutočných odborníkov v CR. Treba
konať profesionálne.
PhDr. Marcel Pecník s predsedníčkou podporili p. Kavčákovú a spoločne tlmočili záujem a
potrebu pripomienkovania Vízie mesta Banská Bystrica ako centra CR, kultúry a športu
Komisiou MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch, pred jej
schválením. Zároveň komisia na návrh PhDr. M. Pecníka žiada, aby sa jej najbližšieho
zasadnutia zúčastnili okrem vedúceho Oddelenia obchodu a CR – Ing. Mikuláša Gramatu aj
najvyšší predstavitelia mesta - primátor mesta Mgr. Peter Gogola a prednosta mesta Mgr.
Miroslav Rybár. Poslanec Pecník navrhol takýmto spoločným stretnutím zosúladiť
viackoľajnosť a smerovať CR mesta jedným smerom.
Nakoľko padlo niekoľko nepresných informácií o vznikajúcom klastri, viceprimátorka Doc.
RNDr. Katarína Čižmárová, CSc vyzvala Mgr. Miroslavu Jančovú – referentku Oddelenia
obchodu a CR, ktorá sa zúčastnila dňa 8.7.2011 na Sliači stretnutia pracovnej skupiny
vznikajúceho klastra „XY“ („Bystricko – Zvolensko – Sliačskeho“), aby podala krátku
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informáciu. Mgr. Jančová informovala o aktuálnej situácii na Slovensku ohľadne
vznikajúcich klastrov. Upresnila, že mesto Banská Bystrica sa už nestane zakladateľom
Klastra Horehronie, nakoľko tento klaster je už založený a v súčasnosti prechádza procesom
registrácií. Založili ho 3 samosprávne a 6 podnikateľských subjektov.
Stretnutiu pracovnej skupiny predchádzalo stretnutie primátorov B. Bystrice, Zvolena a
Sliača, ktorého iniciátorom, bola B. Bystrica. Na stretnutí boli predstavení zástupcovia za
jednotlivé subjekty. Zakladajúcimi členmi sú nasledovné subjekty – 3 samosprávne - Mesto
Banská Bystrica, Mesto Zvolen, Mesto Sliač a 2 podnikateľské – Hotel Kaskády a Kúpele
Sliač. Pracovná skupina je v prípravnej fáze (tvorba stanov, kompetencií, financovanie,
názov, atď.), aby bol klaster nastavený na spustenie súbežne so zákonom č. 91/2010 Zákon o
podpore cestovného ruchu, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť v októbri/ novembri 2011.
Mgr. Jančová sa tiež vyjadrila k účasti Mesta Banská Bystrica na výstavách a veľtrhoch CR.
Vyjadrila súhlas s p. Motyčkom prezentovať sa pod hlavičkou „regiónu“. Klaster mestu
prinesie v oblasti marketingu nové možnosti – spoločne so spomínanými subjektami
vytvoríme plán veľtrhov a výstav, ktorých sa zúčastníme pod spoločnou značkou. Klaster
bude zastupovať na dôležitých medzinárodných veľtrhoch delegovaný zástupca, jazykovo a
vedomostne vybavený, ktorý odprezentuje ponuku klastra.
Mgr. Jančová tiež spomenula ďalšiu možnosť prezentovania sa Mesta Banská Bystrica, ktorú
mesto mohlo využívať aj v minulosti, ale žiaľ nevyužilo ju ani raz. Ide o možnosť bezplatnej
účasti v rámci expozície Slovenskej agentúry pre cestovný ruch /SACR/. SACR dáva takúto
príležitosť mestám a VÚC, ktoré majú prednostné právo účasti pred i. subjektami. Ostatné
(komerčné) subjekty si za prezentáciu musia zaplatiť. Pre mesto je to veľmi zaujímavá
ponuka, jednak z pohľadu finančných nákladov. SACR mestu poskytne okrem prezentačného
pultu i rokovací priestor a servis (občerstvenie, animátori, hostesky). Národnú expozíciu
navštívi množstvo významných delegácií a partnerov z najvyšších domácich a
medzinárodných kruhov, ktoré automaticky zavítajú i do našej expozície, čo sa v rámci
samostatnej expozície neudeje a SACR robí pred jednotlivými veľtrhmi kampane, tlačové
konferencie a i. výstupy, počas ktorých je taktiež venovaný priestor i jednotlivým
spoluvystavovateľom. Na dôstojnú reprezentáciu mesta sú ale potrebné obsahovo a
materiálovo kvalitné informačné materiály s jednotným dizajnom a v niekoľkých
jazykových mutáciách a v dostatočnom objeme, ktoré budú nadväzovať na informačné
materiály a marketing klastra. Na tomto prepojení sa momentálne pracuje. Mgr. Jančová tiež
podala krátku informáciu o uskutočnených aktivitách Oddelenia obchodu a CR.
PhDr. M. Pecník vyzdvihol aktívny záujem viceprimátorky Doc. RNDr. K.Čižmárovej, CSc,
o rozvoj CR v meste B. Bystrica, ako i prípravu Monografie mesta Banská Bystrica, ktorá je
viac ako žiadúca, nakoľko i okolité mestá Brezno a Zvolen majú svoje monografie.
Poslanec Refka vyzdvihol úspešné podujatie Outbreak Europe 2011, ktoré sa konalo 30.6.3.7.2011 v B. Bystrici a odporučil podporiť aj jeho nasledujúci ročník. PhDr. Ľ. Laššáková
navrhla finančnú podporu vo výške 20.000 €.
P. viceprimátorka poznamenala, že treba zakomponovať do rozpočtu 2012 akcie a podujatia,
ktoré vieme narozpočtovať už pri príprave rozpočtu.
K bodu 6
Diskusia: Diskusia sa rozvinula už počas predchádzajúceho bodu programu.
V závere predsedníčka komisie poďakovala členom komisie a prizvaným hosťom za účasť a
zasadnutie komisie ukončila. Prítomní sa dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ
pre RR, MV a CR sa uskutoční začiatkom mesiaca august 2011v zasadačke č. 250 na 2.
poschodí MsU. Presný termín bude oznámený všetkým členom Komisie.
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V Banskej Bystrici: 15. 07. 2011
Zapísala: Mgr. Miroslava Jančová

..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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