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

Zápisnica č. 6/2011
Dátum a miesto konania:

3. augusta 2011, zasadačka Stavebného úradu na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zasadnutie komisie viedla:

PhDr. Ľubica Laššáková - predsedníčka komisie

Účasť členov na zasadnutí: prítomní – 4 členovia z radov poslancov
neprítomní – 3 členovia z radov poslancov
ospravedlnení – 3 členovia
prítomní – 5 členovia z radov neposlancov
neprítomný – 1 člen z radov neposlancov
ospravedlnený – 1 člen z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o základných víziách cestovného ruchu mesta Banská Bystrica –
informuje hosť - primátor mesta Mgr. Peter Gogola (bod presunutý z
predchádzajúcich zasadnutí Komisie)
3. Informácia o rozvojových tézach v cestovnom ruchu v meste v konkrétnej podobe –
informuje Ing. Mikuláš Gramata – vedúci oddelenia obchodu a cestovného ruchu
4. Informácia o dostupnosti kvalitných a dizajnovo jednotných informačných
materiáloch o Banskej Bystrici pre potreby IC a výstav pri podpore prezentácie mesta
– Informuje Ing. Mikuláš Gramata – vedúci oddelenia obchodu a cestovného ruchu.
5. Žiadosti o dotácie
6. Diskusia
7. Rôzne
Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka Komisie p. Laššáková, privítala prítomných a oboznámila ich s návrhom
programu zasadnutia. Informovala o jeho zmene vzhľadom na neprítomnosť primátora mesta,
ktorý sa zúčastňoval práve prebiehajúceho pohrebu biskupa Banskobystrickej diecézy J. E.
Mons. Rudolfa Baláža. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a bol
jednomyselne prijatý.
Hlasovanie
Prítomných: 9
za: 9
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 2
Predsedníčka Komisie p. Laššáková ospravedlnila neprítomnosť primátora mesta Mgr.
Petra Gogolu, ktorý bol na pohrebe biskupa J. E. Mons. Baláža. Informáciu o základných
víziách cestovného ruchu predniesol zúčastneným členom Komisie prednosta MsÚ p. Rybár.
Rozvoj cestovného ruchu a zvýšenie návštevnosti v meste Banská Bystrica je prvoradou
úlohou vedenia Mesta. Podniknuté kroky smerujú k celkovej Stratégii rozvoja cestovného
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ruchu na území mesta. Stratégia by sa mala odlišovať od iných miest, mala by byť založená v
prvom rade na lokálpatriotizme, na zvyšovaní informovanosti a propagácii, budovaná na
atrakciách nadregionálneho charakteru. Poznamenal, že boli zahájené rokovania s
potenciálnymi investormi, ktorí napomôžu k zvýšeniu pracovných príležitostí a hlavne na
možnostiach rozšírenia zamestnanosti v oblasti služieb.
K bodu 3
P. Gramata – vedúci oddelenia obchodu a cestovného ruchu sa vo svojom vystúpení
opieral o predchádzajúce vystúpenie p. prednostu Rybára. Zúčastneným členom zasadnutia
Komisie dal do pozornosti skutočnosť, že je vo funkcii veľmi krátke obdobie ale ubezpečil
ich, že sa chce seriózne venovať rozvoju cestovného ruchu na území mesta. Upozornil na
nedostatky spôsobené predchádzajúcim vedením oddelenia, na nedostatok informácií
týkajúcich sa daní za ubytovanie, na neexistujúci controlling, benevolentnosť pri získavaní
informácií a štatistík. Poznamenal, že začína od úplnej nuly, že postupne dáva do kopy cestu
k informáciám, ktoré potrebuje on ako vedúci oddelenia. Vyzdvihol spoluprácu s Katedrou
cestovného ruchu EF UMB v Banskej Bystrici. Jasne prezentoval, že pre neho osobne to
znamená veľkú výzvu pohnúť veci a rozvoj cestovného ruchu na území mesta Banská
Bystrica dopredu. Vo svojom vystúpení ďalej informoval o začatých aktivitách, ktoré povedú
k spracovaniu Dizajn manuálu a v neposlednom rade aj k založeniu Klastra cestovného ruchu,
kde mesto Banská Bystrica bude zakladajúcim členom a lídrom.
K bodu 4
Ďalším bodom programu zasadnutia bola informácia o dostupnosti kvalitných a dizajnovo
jednotných informačných materiáloch o Banskej Bystrici pre potreby IC a výstav pri podpore
prezentácie mesta. Informáciu namiesto p. Gramatu poskytol v krátkosti, pre nedostatočné
zabezpečenie potrebnou technikou zasadačky Stavebného úradu p. Neradný. Vyzdvihol
potrebu vytvorenia Značky mesta Banská Bystrica, ktorá bude u návštevníka asociovať
hlavný obraz, myšlienku, spomienku na Banskú Bystricu. Značka mesta musí následne
fungovať aj v rámci Klastra. Je pripravený koncept prezentovaný len v prípravných
rokovaniach.
Skompletizovať produkty, atraktivity, ktoré sa budú prezentovať v propagačných materiáloch
(bilboardy, propagačné materiály) Podľa jednotlivých cieľových skupín návštevníkov
pripraviť produkty.
K bodu 5
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 6
Diskusia: Diskusia sa rozvinula už počas predchádzajúcich bodov programu.
Pani Laššáková vyjadrila názor, že sa stále hovorí o tom istom, že nič konkrétne sa Komisia
nedozvedela. Iniciovala na koniec mesiaca august v termíne od 22. do 26. augusta okrem 25.teho ďalšie stretnutie, kde sa bude Komisia venovať konkrétnym tézam rozvoja cestovného
ruchu, kde bude poskytnutá informácia ako postúpili iniciatívy pri zakladaní Klastra CR.
Pán Gender ako zástupca Geomontánneho parku opäť ponúkol spoluprácu v rámci Klástra.
Poukázal na potrebu budovať propagáciu na baníckej histórii Banskej Bystrice, iniciovať
spoluprácu s družobným mestom Šalgotarján, ktorý má taktiež bohatú banícku históriu.
Pán Motyčka poukázal na zdĺhavý proces pri vytváraní Značky Banskej Bystrice, pretože je
potrebné stavať na všetkých atribútoch – histórii, okolitej prírode, novodobej histórii,
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športoch, letnej a zimnej turistike (vodáctvo), na kultúrnom turizme, iniciovať spoluprácu s
cirkvami pôsobiacimi na území mesta (sprístupnenie chrámov). Podporiť návrh o zápis do
zoznamu UNESCO – Radvanský jarmok.
Pán Rybár vyjadril myšlienku, že v budúcnosti bude dobrou investíciou aj investícia do
reklamy v zahraničných médiách.(orientácia napr. na území Maďarska – zimný turizmus).
Túto myšlienku podporil aj pán poslanec Karas. Poukázal na možnosť osloviť veľvyslanectvá
napr. Rusko – Moskva – Petrohrad.
Pani Petríková navrhla pánovi Gramatovi ďalšiu spoluprácu s Katedrou Regionálneho rozvoja
EF UMB v Banskej Bystrici, kde sa špeciálne v rámci svojich vedecko výskumných aktivít
venujú marketingovým výskumom rozvoja území. Odovzdala mu balíček s navrhovanými
propagačnými materiálmi, ktoré boli navrhnuté študentami fakulty a môžu byť použité na
prípravu propagačných materiálov o Banskej Bystrici.
K bodu 7
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 koncom mesiaca august 2011. Presný termín bude oznámený
po dohode všetkým členom Komisie. Presunuté body – vystúpenie p. primátora a p.
Neradného s prezentáciou vízie rozvoja CR budú zahrnuté do programu zasadnutia.

V Banskej Bystrici: 05. 08. 2011
Zapísala: Ing. Marta Lapiňová

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