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Z Á P I S N I C A  č. 06 / 2020 
 

Z ustanovujúceho zasadnutia tematickej komisie Rady partnerstva 
Cestovný ruch a kultúra 

zo dňa 9. 12. 2020 o 13:00h 
 
 
Členovia:                
Lídri – Martin Hakel a Milan Zálešák 
 
Radúz Dula - Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
Patrik Taliga, p. Ondrejková - Ministerstvo kultúry SR  
Vladimír Grežo v zastúpení p. Kyselová- Zväz cestovného ruchu SR, OOCR Bratislava 

Tourist Board 
Ivan Patoprstý - MAS Malokarpatský región 
Branislav Zajaček - MAS Malodunajsko  
Ondrej Uhliarik - MAS Podhoran 
Richard Nimsch - MAS Dolné Záhorie  
Šymon Kliman - Kultúrna Bratislava  
Zuzana Tichá - OOCR Malé Karpaty  
Barbora Rajtárová - OOCR Región Záhorie  
Pavol Kvál - OOCR Región Senec  
František Stano - KOCR Bratislava Region Tourism 
Slavomíra Salajová - Creative Industry Forum  
Zuzana Ivašková v zastúpení p. Kocianová - Hl. mesto SR Bratislava 
  
Prítomní: 12  
Ospravedlnení: 2  
 

 
PROGRAM ZASADNUTIA 

 
 

Otvorenie zasadnutia  
Program rokovania komisie  
 
1. Aktuálny stav nastavenia nového programového obdobia 2020 – 2027 
2. Predstavenie nového územného konceptu  
3. Predstavenie Rady partnerstva a jej komôr 
4. Predstavenie tematických komisií a ich hlavných úlohách v Rade partnerstva 
5. Predstavenie sekretariátu Rady partnerstva 
6. Časový harmonogram prác a úlohy tematických komisií 
7.   Diskusia  

 
      

Otvorenie 
 

Rokovanie komisie otvoril líder komisie Martin Hakel, predstavil seba a prítomných. Na začiatok 
upresnil technické inštrukcie k online rokovaniu. 
 
 



 
 
 

 2 

Materiál prezentoval/i 
Martin Hakel 
Peter Furik 
Milan Zálešák 
 
Prezentáciu otvoril líder komisie Martin Hakel a vyzval prítomných aby predstavili seba a subjekt, 
ktorý v komisii zastupujú. Následne odprezentoval aktuálny stav rokovaní na úrovni EU, bližšie 
vysvetlil Partnerskú dohodu a jej 5 cieľov, predpokladanú alokáciu  pre BSK a úlohy Rady 
partnerstva a tematických komisií.  
Pokračoval Peter Furik s predstavením sekretariátu Rady partnerstva a jeho úlohami 
a možnosťou pomoci pri nastavení, príprave a implementácii projektov. 
Milan Zálešák následne predstavil harmonogram prác tematických komisií a Rady partnerstva 
a predstavil členom komisie najväčšie výzvy BSK v oblasti cestovného ruchu a kultúry ako 
výsledok analytického procesu pri príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja kraja na roky 2021-2027. 
Bol odprezentovaný návrh podporovaných oblastí podľa návrhu partnerskej dohody (Politický cieľ 
5 – Európa bližšie k občanom, Oblasť podpory 5 - Zlepšovanie manažmentu, služieb a 
infraštruktúry podporujúcich udržateľný cestovný ruch), podporované aktivity a takisto aj 
zozbieraný projektový zásobník. 
 
Úlohy tematickej komisie: 

1. Doplnenie projektového zásobníka 
2. Práca s aktuálnymi projektami 

- aktualizácia projektov (pripravenosť, finančná náročnosť, obsahová náplň) 
- spájanie projektov do väčších celkov, komplexný prístup 
- realizovateľnosť projektov do roku 2030 

3. Vstupy pre cizelovanie pozície BSK pri vyjednávaní oblastí podpory v rámci Politického 
cieľa 5 Európa bližšie k občanom 

 
Navrhované prioritné oblasti podpory: 

Obnova a nové využitie národných kultúrnych pamiatok, predovšetkým v spojitosti s 
rozvojom cestovného ruchu 
Budovanie a modernizácia infraštruktúry vodného turizmu 
 

Diskusia: 
 
P. Dula: 

- Ochrana a obnova kultúrnych pamiatok áno, ale v prepojení s oblasťou cestovného ruchu 
pre zabezpečenie ich využitia. Je potrebné nájsť synergie a pridanú hodnotu aj v podpore 
zamestnanosti. Je potrebné na to myslieť už teraz pri prioritizácii projektových zámerov 
a adekvátne nastaviť kritériá výberu. 

 
P. Stano: 

- Táto skupina môže byť základom aj pre budúcu spoluprácu a prepojenie oblastí 
cestovného ruchu a kultúry. 

 
p. Salajová 

- Vstup Creative Industry Forum vie byť najmä v posudzovaní obsahovej náplne projektov 
a identifikácii ich vplyvu a „pákového efektu“ smerom k rozvoju kultúry a kreatívneho 
priemyslu. Ak bude k dispozícii projektový zásobník na posúdenie, určite sa budeme 
vedieť zapojiť. Odpoveď M. Hakel: to je práve aktuálna úloha tematickej komisie, 
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posúdenie projektov v zásobníku a reálnosti ich realizácie. Projektový zásobník bude 
zdieľaný so všetkými členmi komisie 

- Otázka pani Salajovej na projekty Interreg, možnosti prepájania a sekundárneho využitia 
projektov podporených z Interreg. Otázka tiež k tomu, či je možné dostať sa 
k informáciám o realizovaných a pripravovaných projektoch Interreg. Odpoveď M. Hakel: 
na Interreg má BSK infobod, Veroniku Ormandíkovú, otázky je možné smerovať priamo 
na ňu, má prehľad o podpore a smerovaní prostriedkov. Interreg je možné vhodne využiť 
práve vďaka partnerstvu – každý z partnerov vie prispieť v rámci svojej agendy resp. 
oblasti, na základe takejto spolupráce je potom možné zvládnuť aj náročnejšie projekty. 

 
S ďalšími otázkami sa už členovia nehlásili. Líder komisie Martin Hakel poďakoval za účasť 
i otázky, zopakoval najbližšie úlohy komisie a ukončil rokovanie. 
 
 

 
  
 


