Zápisnica
zo zasadnutia Komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, konaného dňa 28.2. 2008

Prítomní: Ľubomír Motyčka, PhDr. Ľubica Laššáková, Mgr. Asen Almáši, Magdaléna
Machunková, Ing. Beáta Hirt, prof. Ing. Peter Patúš, CSc, Ing. Katarína Němcová
Ospravedlnení:
Neprítomní: Ing. Viktor Marko, MUDr. Jozef Budaj
Prizvaní : Ing. Jenčík, Mgr.art. Titková, Mgr. Raticová

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie projektov - predkladá Ing. Jenčík
3. Prezentácia aktuálnej práce súvisiacej s turistickými chodníkmi – predkladá Ing. Apfel
4. Predstavenie nových spolupracovníčok RVV – predkladá p. Motyčka
5. Návrh aktuálnych úloh v oblasti CR na predloženie do zastupiteľstva v rámci
informácie o činnosti komisie – predkladá p. Motyčka
6. Rôzne
7. Záver

Rokovanie :
K bodu 1
Predseda komisie, Ľubomír Motyčka, privítal prítomných a oboznámil ich s návrhom
programu zasadnutia.
Za zapisovateľa zápisnice určil Ing. Katarínu Němcovú, sekretára komisie.
Návrh programu bol jednohlasne prijatý.
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K bodu 2
Ing. Jenčík informoval prítomných o znovuzaradení projektu Komunitného centra do
programu rokovania MsZ z dôvodu administratívnej zmeny týkajúcej sa riadiaceho orgánu.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č. 1/2007 – Komisie RR, MV a CR z 28.2.2008
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča MsZ schváliť predkladané materiály ako vyjadrenie podpory vzniku
Komunitnéo centra v Banskej Bystrici
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 3
Ing. Apfel sa na dnešné zasadnutie komisie nedostavil, tento bod presunieme preto na
ďalšie stretnutie.
K bodu 4 :
Predseda komisie predstavil ostatným členom 2 nové pracovníčky Referátu vokajších
vzťahov:
•

Mgr.art. Lucia Titková (presun z Refer. kultúry) – bude zodpovedná za oblasť rozvoja
cestovného ruchu

•

Mgr. Júlia Raticová (nová zamestnankyňa) – bude zodpovedná za vonkajšie vzťahy,
spoluprácu s partnerskými mestami apod.

prof. Patúš: v rámci diskusie navrhol, aby nové pracovníčky spracovali nejaký návrh koncepcie
ďalšieho rozvoja CR v meste BB, aby to bol logicky usporiadaný systém, napr. propagácia mesta
ako 1 celok:
•

www stránka mesta – ako bude vyzerať, kto je zodpovedný za obsah, aktualizáciu apod.

•

mapy – zvážiť, aké je potrebné mať vydané: účelové, napr. zimná BB, alebo len mapa
centra s pamiatkami apod.

•

propagačné materiály: všeobecné al. tematické (dobre je mať 1 komplexný a ostatné podľa
potreby
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Navrhol zrealizovať na pôde mesta malú výstavku rôznych prospektov, propag. materiálov 3
porovnateľných miest, aby mali poslanci MsZ možnosť posúdiť kvalitu, množstvo, zameranie
takýchto materiálov.
Partnerské mestá sa na naše mesto (aj KIS) obracajú s požiadavkou na zaslanie propag.
materiálov, čo je dobrá príležitosť na prezentáciu mesta cez partnerov a šírenie dobrej spolupráce,
no pre nedostatok týchto materiálov, je aj tento spôsob šírenia našich historických a kult. hodnôt
v zahraničí značne obmedzený.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č.2/2007 – Komisie RR, MV a CR z 28.2.2008
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča prednostovi MsÚ zabezpečiť podmienky na výrobu a tlač nových
propagačných materiálov CR mesta Banská Bystrica
2. odporúča prednostovi úradu vytvoriť podmienky na navrhovanú výstavku
existujúcich propagačných materiálov na porovnanie s inými mestami v priestoroch
úradu v deň konania májového MsZ
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 5
Predseda komisie informoval o svojom úmyle pripraviť do MsZ, spolu s informáciou o
činnosti komisie, na schválenie návrh aktuálnych úloh v oblasti CR tak, aby sa stali pre mesto
záväznými, napr. účasť na niektorých významných výstavách o CR (Slovakiatour, Brno, Praha –
v spolupráci s VÚC)
Ďalej oboznámil členov s vydaním 2 nových máp: Laskomer (náučný chodník) a Urpín –
Kopa, ktoré sa podarilo zrevitalizovať, a preto bolo potrebné zabezpečiť aj ich ďalšie následné
zviditeľnenie vo forme máp. Je zabezpečená realizácia – vytvorenie makety žľabu Rakytovo na
prezentáciu zrekonštruovanej vodnej technickej pamiatky v Harmanci.
Bolo by potrebné vydať informačnú mapu BB s popisom ubytovacích, stravovacích
a ostatných služieb, nakoľko žiadny podobný aktuálny prezent. materiál neexistuje a turisti, resp.
návštevníci KIS majú o takéto informácie najväčší záujem.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenie :
Uznesenie č.3/2007 – Komisie RR, MV a CR z 28.2.2008
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
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1. odporúča primátorovi mesta na májovom MsZ informovať a zároveň prerokovať
aktualizovaný plán úloh Referátu vonkajších vzťahov v oblasti rozvoja cestovného
ruchu podľa odporúčaní Komisie pre RR, MV a CR ešte pred nastávajúcou
turistickou sezónou
Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 6
Vedúca KIS informovala o stretnutí sprievodcov CR pri príležitosti Svetového dňa
sprievodcov: 6 sprievodcov prezentovalo svoje zručnosti v meste BB, pričom do prehliadok sa
zapojilo 199 občanov, ktorí zároveň obdržali dotazníky (40 sa už vrátilo späť do KIS-u) ohľadom
spokojnosti so sprievodc. službami, s ich odporúčaniami obohatenými o rôzne inovatívne nápady
pre sprievodcovskú činnosť.
Ďalej oboznámila prítomných so zámerom zorganizovať akciu: „Otvorenie turist. sezóny“
pod záštitou BBSK, kde by sa spropagovalo tzv. „župné leto“ zamerané na region. turistické akcie
– bude so sprievodným kult. programom.
Ďalej bolo navrhnuté zorganizovanie seminára k rozvoju cestovného ruchu a k podpore
spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti CR.
Predsedajúci predložil návrh na uznesenia :
Uznesenie č.4/2007 – Komisie RR, MV a CR z 28.2.2008
Komisia pre regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a cestovný ruch pri MsZ
1. odporúča primátorovi mesta podporiť pripravovanú akciu „otvorenie letnej
turistickej sezóny“ ako inaovatívnu akciu, ktorá prispeje k zväčšeniu záujmu
návštevníkov o mesto Banská Bystrica
2. Hlasovanie:

ZA : 6

PROTI : 0

ZDRŽALI SA HLASOVANIA : 0

(6/0/0)

K bodu 7 : Z á v e r
Ľubomír Motyčka, predseda

komisie poďakoval prítomným členom komisie za

účasť aj diskusiu a zasadnutie komisie ukončil. Termín ďalšieho zasadnutia stanovil na
druhú polovicu marca 2008.
V Banskej Bystrici dňa 3.3.2008
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Zapísala : Ing. Němcová Katarína
…………………………………
Ľubomír Motyčka, predseda komisie
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