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

Zápisnica č. 8/2011
Dátum a miesto konania:

24. októbra 2011, zasadačka č. 250 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 – 4 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 2 členovia z radov neposlancov
ospravedlnení – 2 členovia z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1. Otvorenie
2. Návrhy na skvalitnenie mestskej atrakcie, vláčika Pretórium, podľa uznesenia z
predchádzajúceho rokovania Komisie – Mgr. Karin Graciasová Šikulová – Vedúca
Odboru propagácie mesta.
3. Stav a fungovanie nového realizačného tímu, ktorý pracuje pre Stratégiu rozvoja
cestovného ruchu – Ing. Kavčáková, Neradný, Mgr. Molitoris.
4. Informácia o možnostiach grantových programov na rozšírenie a doplnenie
učebnice regionálnej výchovy – Doc. RNDr. Čižmárová, CSc.
5. Diskusia
6. Rôzne
Rokovanie:
K bodu 1
Predsedníčka Komisie p. Laššáková, privítala prítomných, ospravedlnila
neprítomných členov Komisie. V úvode zasadnutia predstavila a privítala p. riaditeľa
DPMBB Ing. Miroslava Snopku. Oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia.
K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky a bol jednomyseľne prijatý.
Hlasovanie
Prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 12/2011
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch schvaľuje
program rokovania.
K bodu 2
Vedúca Odboru propagácie mesta p. Mgr. Karin Graciasová Šikulová predložila
Správu o stave mestskej atrakcie vláčila Pretórium. V závere správy predniesla návrhy na
skvalitnenie služieb pre letnú turistickú sezónu roku 2012. Predsedkyňa Komisie odovzdala
slovo p. Ing. Miroslavovi Snopkovi, riaditeľovi DPMBB, ktorý v krátkosti zhodnotil
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prevádzku turistického vláčika Pretórium. Poukázal na nerentabilitu prevádzky vláčika len
pre potreby mesta v hlavnej turistickej sezóne. Dôležité je z hľadiska DPMBB komerčné
využitie v letnej aj zimnej turistickej sezóne pre podnikateľské subjekty. K návrhom na
skvalitnenie služieb, reklamné využitie, nové trasovanie vláčika zaujal pozitívne stanovisko.
Pani viceprimátorka podala návrh na oslovenie podnikateľských subjektov poskytujúcich
služby v oblasti CR, reštauračných služieb atď. aby prispeli do financovania nových trás
vláčika Pretórium. Recipročne im poskytnúť reklamný priestor na vláčiku. P. Laššáková
poukázala na nízku propagáciu turistickej atrakcie vláčika Pretórium.
Uznesenie č. 13/2011
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch berie na
vedomie Správu o prevádzke turistického vláčika Pretórium.
Prítomných: 8

za: 8

Hlasovanie
proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3
Stav fungovanie nového realizačného tímu, ktorý pracuje pre Stratégiu rozvoja
cestovného ruchu. Slova sa ujal Mgr. Matúš Molitoris, ktorý informoval prítomných o výzve
cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky s Maďarskou republikou na roky 2007-2013
HUSK/1101/1.3.1.. Aj napriek krátkemu časovému priestoru bol vytvorený priamy realizačný
tím v zložení Ing. Iveta Kavčáková, p. Roman Neradný a Mgr. Matúš Molitoris, ktorý
zrealizoval úspešný projekt „Spoločná minulosť, spoločná budúcnosť – vývoj z baníckeho
dedičstva“, ktorý bol implementovaný do CM. Následne bude podpísaná partnerská zmluva a
žiadosť o poskytnutie finančného príspevku. Časový horizont – prvý polrok roku 2012.
P. Ing. Iveta Kavčáková zdôraznila, že hlavnou úlohou pracovnej skupiny je vypracovanie
Stratégie rozvoja cestovného ruchu v meste Banská Bystrica.
Doplnila vystúpenie p. Molitorisa v tom, že bola vypracovaná projektová dokumentácia,
štúdia uskutočniteľnosti na projekt náučný chodník Geomontánneho parku pod názvom
„Banskobystrický Permon“. V projekte je rozpracované prepojenie Banskej Bystrice na
Španiu Dolinu pešou trasou, trasa je doplnená o informácie o faune a flóre, Lužickej kultúre.
Trasa je projektovaná pre dve kategórie návštevníkov – detský návštevník – trasa v dĺžke cca
1 km a finančne náročnejší pre zážitkový cestovný ruch. Informačná cesta prezentuje produkt
„Medená cesta“, ktorá po dobudovaní bude doplnená o sprievodcovskú službu, zastávky po
trase medenej cesty, vytvorenie propagačných materiálov. Pán Neradný vo svojom vystúpení
zdôraznil, že po vybudovaní značky mesta s banskou históriou bude vytvorený marketingový
balík, ktorého súčasťou bude aj foto dokumentácia, texty a nový film ponúknutý aj formou
sociálnej siete na www.youtube.com. Príprava tejto kampane bude trvať až do roku 2013.
Požiadal členov Komisie o podporu pri schvaľovaní rozpočtu v roku 2012. (Celkový rozpočet
projektu: 499 200,- €, 5 % spoluúčasť mesta je vo výške 24960,- €).
Uznesenie č. 14/2011
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch berie na
vedomie informáciu o stave a fungovaní nového realizačného tímu, ktorý spracuje
Stratégiu rozvoja cestovného ruchu v meste Banská Bystrica.
Ukladá
Realizačnému tímu priebežne informovať na každom zasadnutí Komisie od februára
2012 o aktuálnom priebehu realizácie projektu cezhraničnej spolupráce.
Prítomných: 8

za: 8

Hlasovanie
proti: 0
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zdržal sa: 0

K bodu 4
K tomuto bodu poskytla informáciu p. viceprimátorka doc. Čižmárová. V rámci UMB
získala grant na vytvorenie učebnice pre regionálnu východu (starý okres Banská Bystrica.)
Členovia pracovnej skupiny pracujú na odbornej časti učebnice. Následne v r. 2012 bude
tvorená metodická časť učebnice. V rámci tohto grantu nebol vytvorený priestor na
samostatnú učebnicu o meste Banská Bystrica. Navrhla rozšírenie už existujúcej knihy od
autorky Slavomíry Očenášovej – Štrbovej Moja Banská Bystrica.
Uznesenie č. 14/2011
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch bola
oboznámená s možnosťou čerpania grantových programov na tvorbu učebnice o
regionálnej výchove.
Hlasovanie
Prítomných: 8
za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 5
Diskusia: Diskusia sa rozvinula už počas predchádzajúcich bodov programu.
K bodu 7
V závere predsedníčka komisie poďakovala členom komisie a prizvaným hosťom za účasť a
zasadnutie komisie ukončila. Termín nasledujúceho stretnutia bol navrhnutý na 14. november
2011 o 15:00 hod.v zasadačke č. 290 na 2. poschodí MsÚ Banská Bystrica

V Banskej Bystrici: 25. 10. 2011
Zapísala: Ing. Marta Lapiňová

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