
 

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 

Nominácia Bratislavy v súťaži „European Capital of Smart Tourism 2020“ 

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Fínsko, Helsinki 

Miesto konania: Ministry of Economic Affairs and Employment, Aleksanterinkatu 4-10 

00170 Helsinki a Helsinki City Hall, Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki, 

Termín konania: 7. - 10.10. 2019 

Účastníci: Ing.arch. Lucia Štasselová (hl. mesto SR Bratislava), Daniela Chrančoková 

(BTB) 

Účel a cieľ pracovnej cesty: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava sa prostredníctvom Bratislavskej 

organizácie cestovného ruchu zapojilo do iniciatívy Európskej únie s názvom 

European Capital of Smart Tourism 2020. Spracovaný projekt Bratislavy bol členmi 

odbornej komisie vybraný do užšej nominácie 10 destinácií spomedzi 35 prihlásených 

miest. 10 finalistov bolo pozvaných do Helsínk prezentovať detailnejší koncept 

programu jednotlivých miest v rámci štyroch posudzovaných SMART oblastí   - 

dostupnosť, udržateľnosť, digitalizácia, kultúrne dedičstvo a kreativita. Prezentácie sa 

uskutočnili na Ministerstve hospodárstva a zamestnanosti dňa 8.10.2019 pred 

odbornou komisiou zloženou zo zástupcov Európskej komisie. Nasledujúci deň 

prebiehal workshop zameraný na zdieľanie príkladov dobrej praxe miest, ktoré získali 

titul v roku 2019 – Helsinki a Lyon. Úspešné projekty v oblasti dostupnosti 

prezentovalo aj mesto Malaga a v oblasti udržateľnosti mesto Ljubľjana. Súčasťou 

workshopu bolo riešenie praktických úloh týkajúcich sa najväčších výziev, ktorým 

jednotlivé mestá čelia pri napĺňaní SMART cieľov. Výstupy z workshopu budú 

zosumarizované a zaslané jednotlivým účastníkom. Identifikované priority sa týkali 

najmä tém dát, ich zbierania, spracovania, interpretácie a šírenia, ako aj témy 

merateľnosti a porovnateľnosti vybraných kategórií v rámci SMART turizmu. 

Workshopom rezonovala problematika udržateľnosti a environmentálne uvedomelého 

prístupu k manažmentu cestovného ruchu. Pre Bratislavu išlo o možnosť získať mnohé 

inšpirujúce podnety, ako aj cenné informácie o projektoch, ktoré by mohla v budúcnosti 

realizovať. V mnohých oblastiach sa zástupcovia mesta utvrdili, že Bratislava je vo 

väčšine tém rovnocenná a konkurencieschopná s ostatnými destináciami. Dňa 

9.10.2019 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže, za prítomnosti 

zástupcov Európskej komisie, ako aj zástupcov vybraných ministerstiev Fínska 

a zástupcov mesta Helsinki. Ocenenie European Capital of Smart Tourism na rok 2020 

získali mestá Malaga a Göteborg. V čiastkových kategóriách si ocenenie za 

dostupnosť prevzalo mesto Breda, za udržateľnosť mesto Göteborg, za digitalizáciu 

Ljubľjana, za kultúrne dedičstvo a kreativitu Karlsruhe. 

V Bratislave dňa 14.10.2019     

 

 



Plnenie: 

 

 

 


