SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty – veľtrhu:
Utazás Budapešť 2017
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:
Rakúsko, St. Pölten
Miesto konania:
D & C – Hotel, Völklplatz 1, 3100 St. Pölten
Dátum od - do:
29.5. 2017
Účastníci ZPC za BTB:
Silvia Renácsová, Daniela Chrančoková
Účel a cieľ pracovnej cesty
Hlavné mesto SR Bratislava podpísalo v roku 2015 dohodu so spolkovou krajinou Dolné
Rakúsko o cezhraničnej spolupráci na obdobie rokov 2015 – 2019. V zmysle podpísanej
dohody sa strany zaviazali aj k spolupráci v oblasti vinohradníctva a vinárskej kultúry (vrátane
agroturizmu). Za účelom nadviazania kontaktov a výmeny informácií pozvala rakúska
partnerská strana - Niederösterreich Werbung na spoločné stretnutie zástupcov BTB, spolu so
zástupcami Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.
Stretnutie sa uskutočnilo 29.5. 2017 v St. Pöltene za účasti zástupcov Niederösterreich
Werbung, vrátane riaditeľa organizácie prof. Madla. Za slovenskú stranu boli prítomní len
zástupcovia BTB.
Priebeh stretnutia:
Prof. Madl prezentoval základné údaje o regióne Dolné Rakúsko a o činnosti Niederösterreich
Werbung. Následne zástupca Niederösterreich Werbung predstavil región v kontexte
vinohradníctva a vinárskych tradícií. V ďalšej časti bol prezentovaný projekt „Štúdia možností
využitia rieky Moravy na rekreačné plavby“, ktorý sa realizoval v rakúsko – slovenskej
spolupráci a bol podporený z prostriedkov EÚ.
Zástupcovia BTB informovali prítomných o základných inštitucionálnych a legislatívnych
predpokladoch existencie organizácie, o činnosti organizácie a o vinárskej a vinohradníckej
tradícii v meste (i regióne), vrátane relevantných produktov a podujatí.
Diskusia medzi prítomnými sa viedla na témy z oblasti destinačného marketingu
a manažmentu, financovania rozvoja CR, kooperácie subjektov ap. Pozornosť sa venovala aj
možným oblastiam partnerskej spolupráce, ktoré sú účinné so zapojením regiónu (BSK).

Zástupcovia Niederösterreich Werbung spracujú zo stretnutia protokol, ktorý bude zaslaný
všetkým pozývaným stranám a na základe ktorého bude vedená ďalšia komunikácia.
Prítomní sa dohodli na ďalšom stretnutí v Bratislave, pričom stretnutia by mali prebiehať
minimálne raz ročne.

Spracoval: Daniela Chrančoková
V Bratislave dňa 1.6.2016
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