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

Zápisnica č. 02/2013
Dátum a miesto konania:

21. február 2013, zasadačka č. 290 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 z radov poslancov
prítomní – 5 členovia z radov neposlancov
neprítomní – 1 členka z radov neposlancov
ospravedlnení – 1 členka z radov neposlancov
(viď prezenčná listina)
Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácia projektu NEO Slovakia (zástupca spoločnosti)
3. Informácia o uskutočnenom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2013
v Bratislave (Ing. Drábiková)
4. Informatívna správa o požiadavke na uvoľnenie Mgr. Marty Gajdošíkovej
z funkcie členky Komisie RR, MV a CR (PhDr. Laššáková)
5. Informatívna správa o pripravovanom podujatí „Svetový deň sprievodcov“
na deň 23.02.2012 (Mgr. Kevešová)
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
Rokovanie:
K bodu 1
V mene predsedníčky komisie PhDr. Ľubice Laššákovej, PhDr. Marcel Pecník privítal
prítomných a ospravedlnil neprítomných členov komisie. Oboznámil prítomných s návrhom
programu zasadnutia. K predloženému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky
a bol jednomyseľne prijatý.
K bodu 2
PhDr. Marcel Pecník odovzdal slovo zástupcom spoločnosti NEO Slovakia, ktorí
predstavili projekt cestovného ruchu zameraný na prezentáciu slovenských miest a obcí
ako v tlačenej (Katalóg aktivít voľného času a plánované regionálne zväzky), tak aj
v elektronickej podobe (webový portál s celkovým opisom miest a obcí).
K bodu 3
Ing. Dana Drábiková informovala o prezentácii Mesta Banská Bystrica počas
19. ročníka najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku ITF Slovakiatour v rámci
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spoločnej expozície členov OOCR Stredné Slovensko, ktorý sa konal v dňoch
24.- 27.01.2013 v Bratislave.
Mgr. Radoslav Ivan odporučil klásť dôraz pri výbere pracovníkov, ktorí budú
reprezentovať mesto na podobných podujatiach. Zdôraznil, že je nesmierne dôležitý aktívny
prístup, pozdrav, úsmev, milota, ochota poradiť a pomôcť.
K bodu 4
Predsedníčka komisie PhDr. Ľubica Laššáková informovala o uvoľnení Mgr. Marty
Gajdošíkovej z funkcie členky Komisie RR, MV a CR. Za jej nástupkyňu bola na ostatnom
zasadnutí MsZ v Banskej Bystrici zvolená Ing. Beata Hirt.
K Bodu 5
Mgr. Marcela Kevešová, vedúca IC BB, informovala o pripravovanom podujatí
„Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu“, ktorý sa má uskutočniť v sobotu 23. februára
2013, 21. február pripadá na Svetový deň sprievodcov, oslavuje sa vždy najbližšiu sobotu.
Informačné centrum Banská Bystrica organizuje oslavy tohoto dňa v spolupráci s Visit BB,
Stredoslovenskou galériou a Stredoslovenským múzeom. Prezentovať sa budú objekty
v hradnom areáli, Barbakan a Pretórium, taktiež aj Tihányiovský kaštieľ v Radvani. Spolu je
do tejto akcie zapojených 5 sprievodcov Informačného centra a 2 sprievodcovia
Stredoslovenského múzea.
K Bodu 6
V rámci tohto bodu komisia opakovane jednomyseľne odporučila schváliť navrhovanú
finančnú čiastku pre rozdelenie Komisiou RR, MV a CR pre rok 2013 vo výške 20 000,- €.
Uznesenie č. 01/2013
Komisia MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch
odporúča schváliť navrhovanú finančnú čiastku pre rozdelenie Komisiou RR, MV a CR
pre rok 2013 vo výške 20 000,- €.
Za: 8

Proti: 0

Zdržalo sa: 0

K Bodu 7
V rámci tohto bodu programu vystúpil p. Roman Neradný a podal informáciu
o pripravovanom podujatí „ Grilliáda 2013“. Spoločnosť Visit BB oslovila STV s tým, že
ďalší diel relácie „Nebíčko v papuľke“ by sa mohol natočiť v Banskej Bystrici a zároveň by
bol pozvánkou na pripravovaný druhý ročník tohoto úspešného gastronomického festivalu. Je
potrebné vytipovať lokalitu a zvážiť aký produkt tam prezentovať. Mohlo by ísť napríklad
o Partizánsky guľáš v priestoroch Múzea SNP, do úvahy pripadá aj balkón v Benického dome
či reštaurácia v Barbakane. Zároveň podal aj stručnú informáciu o doterajšom fungovaní
spoločnosti.
Pán Ľubomír Motyčka informoval, že tank „Panter“, ktorý sa nachádza
pred Múzeom SNP sa vo svete vyskytuje iba v počte 2 kusy. Na adresu
motycka@cestovatel.eu je možné do konca budúceho týždňa zasielať podobné podnety,
nápady, inšpirácie.
Bc. Andrej Refka vyzdvihol aktivity a doterajšie výsledky práce spoločnosti Visit BB,
propagačné materiály ako aj mobilnú aplikáciu či webový portál, ktorý umožní okrem iného
aj predávať ubytovanie, prehliadky mestom, zľavové karty či vstupy do múzeí, galérií,
na predstavenia rôzneho druhu, športové a spoločenské akcie.
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K Bodu 8
V závere sa prítomní dohodli, že nasledujúce zasadnutie Komisie MsZ pre RR, MV a
CR sa uskutoční v termíne medzi mimoriadnym a riadnym zasadnutím MsZ v Banskej
Bystrici o 15.00 h. v zasadačke č. 290.
PhDr. Ľubica Laššáková, poďakovala členom komisie ako aj všetkým prítomným
za účasť aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončila.
V Banskej Bystrici: 22.02.2013
Zapísal: Ing. Peter Cibuľa
..............................................................
PhDr. Ľubica Laššáková
predsedníčka komisie
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