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VÝROČNÁ SPRÁVA ODDELENIA CESTOVNÉHO RUCHU 2011
Oddelenie cestovného ruchu (ďalej OCR) Bratislavského samosprávneho kraja v roku
2011 vo svojej činnosti napĺňalo ustanovenia zákona č.302/2001Z.z. o samospráve
vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní
podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o
medzinárodnej spolupráci,
zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č.
503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Konkrétne úlohy vykonávané oddelením CR BSK v roku 2011:
A. STRATEGICKÉ a KONCEPČNÉ
► STRATÉGIA ROZVOJA CR V BSK
► ŠTÚDIE, PRIESKUMY A ANALÝZY
► BUDOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV: konzultácie, semináre
B. PROPAGÁCIA a KOMUNIKÁCIA
► VEĽTRHY, VÝSTAVY, PREZENTÁCIE
► EDIČNÉ AKTIVITY
► PRÁCA S ODBORNOU VEREJNOSŤOU
►► Infocesty, PR aktivity
►► Tlačené a elektronické médiá, web
prezentácie, mediálne kampane
C. REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA
► KOORDINÁCIA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU A ODBORNÍKMI CR
► ZASTÚPENIE V ODBORNÝCH PRACOVNÝCH SKUPINÁCH
D. ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

A. STRATEGICKÉ A KONCEPČNÉ DOKUMENTY

► Stratégia rozvoja CR v BSK na roky 2007-2013
V roku 2011 OCR napĺňalo ciele Stratégie, ktorá bola vytvorená v rámci projektu
podporeného z nenávratného finančného príspevku EÚ v zmysle JPD NUTS II Bratislava Cieľ2. Projekt ukončený v auguste 2008 bol realizovaný za aktívnej účasti
partnerov z miestnej samosprávy a podnikateľskej sféry. Stratégia
predstavuje spoločný program, ktorý postupne konkrétnymi aktivitami
napĺňajú nositelia taktických úloh.
Napĺňanie cieľov
Stratégie
bolo
premietnuté do programu aktivít OCR 2011.
2

V priebehu roka 2011 v rámci realizácie cieľa Budovanie komplexnej dopravnej
infraštruktúry pre potreby CR v taktickej úlohe 4.1 Podpora budovania
a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu BSK - aktivita: Prepojenie lokálnych
a medzinárodných cyklotrás s Rakúskom, Maďarskom a Českou republikou, bolo
vykonané v spolupráci s odborom dopravy, samosprávou a Slovenským cykloklubom
doznačenie Moravskej cyklotrasy a jej zapojenia do sietí trás EUROVELO 13.
V rámci cieľa Manažment CR v taktickej úlohe 1.Riadenie a realizácia dlhodobej
rozvojovej koncepcie cestovného ruchu v BSK boli realizované kroky na prípravu
založenia Krajskej organizácie CR BSK, vytvorenie inštitucionálnej siete
destinačného manažmentu a príprava na vstup BSK do združenia Slovak
Convention Bureau (návrh na vstup do SCB schválený ZBSK v júni 2010).
Monitorovanie ukončených projektov
V roku 2011 v rámci monitorovania ukončených projektov boli riadiacemu orgánu pre
projekty podporené v rámci JPD NUTSII Bratislava Cieľ2 - MVRR SR - predložené
Dotazníky o stave po ukončení projektov „Propagácia cestovného ruchu v území
spadajúcom pod Cieľ 2“ a „Stratégia rozvoja CR v BSK na roky 2007 -2013“.
► ŠTÚDIE, PRIESKUMY, ANALÝZY
Právna analýza založenia organizácie KOCR
Pre potreby založenia Krajskej organizácie CR obstaralo oddelenie Právnu analýzu
založenia organizácie KOCR.
Pasportizácia súčasného stavu a návrh umiestnenia nových dopravných
značiek kultúrnych a turistických cieľov na území BSK
OCR v spolupráci s Oddelením verejného obstarávania a nákupu BSK a Odborom
dopravy BSK obstaralo dokument „Pasportizácia súčasného stavu a návrh
umiestnenia nových dopravných značiek kultúrnych a turistických cieľov na území
BSK“ , ktorý po prerokovaní s kompetentnými orgánmi (KDI,ODI,NDS) bude slúžiť
ako východisko na realizáciu projektovej dokumentácie – návrhu na osadenie
dopravného značenia KTC v teréne. Dokument je dostupný na
adrese
http://www.region-bsk.sk/cestovny-ruch-dokumenty.aspx
Účasť v procese tvorby a v pripomienkovom konaní strategických
a koncepčných materiálov na krajskej a celoštátnej úrovni a úrovni EÚ.
OCR spolupracovalo na príprave podkladov pri tvorbe 1. a 2.etapy Územného
plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj, ktorými boli „prípravné práce“
a „prieskumy a rozbory“.
V priebehu roka oddelenie CR pripomienkovalo materiály:
externe
- Zákon o zmene a doplnení zák.č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu novelizácia
- Marketingová stratégia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 2011-2013
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Interne sa zúčastnilo prípravných prác na dokumentoch:
- pre obstaranie Územnej prognózy rozvoja mesta SR Bratislavy
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
BSK 2014-2020 – k návrhu
štruktúry dokumentu
- Osnova analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy spolu s návrhom
príslušných opatrení - stanovisko OCR a K BSK (pre KP, 02 11)
- Stanovisko k novelizácii VZN č.8/2005

► BUDOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Okrem vlastných aktivít v rámci regiónu
sa OCR i členovia Komisie európskych
záležitostí, regionálnej spolupráce a CR zúčastňovali podujatí organizovaných BSK
a podporili aktivity miestnej samosprávy, profesijných a záujmových združení.
Pracovníci OCR sa zúčastnili seminárov a konferencií:
- Bezbariérové životné prostredie ako súčasť odstraňovania
diskriminácie občanov s ťažkým telesným postihnutím (Bratislava,
24.2.2011)
- Konferencia 3krajiny - 2 rieky – 1budúcnosť (Hohenau, 27.-28.5.2011)
- Malá krajina na ceste k veľkej destinácii I. (Bratislava, 14.6.2011)
- Horská cyklistika ako faktor miestneho rozvoja turizmu (Banská
Štiavnica, 20.10.11),
- 2.medzinárodná Dunajská konferencia
CR (Bratislava, 29.11.2.12.2011)
- Pracovné stretnutie riadiacej skupiny Centrope Tourism Marketing
Tool (Bratislava 3.11.2011, Wien 28.11.2011)
- Centrope Summit 2 (Tomášov, 5.12.2011)
Pre rôznorodé inštitúcie Bratislavského kraja vykonávalo OCR poradenstvo pri
predkladaní verejnoprospešných projektov orientovaných do oblasti CR.
S akademickou obcou spolupracovalo v štátnicovej komisii Obchodnej fakulty EUBA
Riaditeľka odboru CR a K zastúpila BSK v komisii pre štátne skúšky študijného
odboru cestovný ruch, denného a externého štúdia.
OCR priebežne poskytovalo konzultácie a podklady pre študentov vysokých škôl so
zameraním na cestovný ruch
pri spracovaní seminárnych, diplomových a
doktorandských prác.
B: PROPAGÁCIA A KOMUNIKÁCIA /prehľad aktivít viď tabuľka v prílohe/
► VEĽTRHY A VÝSTAVY, PREZENTÁCIE
V priebehu roka 2011 uskutočnilo OCR aktivity priameho marketingu na domácej
pôde a v zahraničí: na 6. zahraničných podujatiach - na veľtrhoch CR Regiontour
Brno ( v partnerskom stánku Juhomoravského kraja),Ferien Messe Viedeň (
v stánku hl.mesta Bratislavy) Holiday World Praha ( v národnom stánku SR)
,Globe Katowice ( v národnom stánku SR),
Utazás Budapest (v národnom
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stánku SR), Tour &Travel Varšava (v národnom stánku SR). Na domácom trhu
organizovalo OCR účasť na veľtrhu CR Slovakiatour v Bratislave vlastným
stánkom v spolupráci s Magistrátom hl.mesta SR Bratislavy, mestami Pezinok, Senec
a Stupava a prezentáciu regiónov Záhorie, Malokarpatského a Podunajska.
BSK zabezpečil welcome reception pre účastníkov medzinárodnej konferencie
o globálnej bezpečnosti GLOBSEC (Bratislava, Župný dom, 4.marec 2011). Ide o
najvýznamnejšie podujatie o zahraničnej politike a bezpečnosti v strednej Európe,
OCR organizovalo v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a študentmi štyroch
škôl BSK kultúrny program, výzdobu a občerstvenie na podujatí. OCR poskytlo
propagačný materiál pre 13.stretnutie predsedov parlamentov krajín regionálneho
partnerstva NR SR , informačné centrum Gate to Bratislava vo Viedni (riečny
prístav Vienna City, poskytlo propagačný materiál pre podujatie Open Days Brusel
,MZV SR, pracovné stretnutie k projektu INTERACT, pre turistické informačné
kancelárie v kraji a miesta sústredeného záujmu cestovného ruchu (napr.hrad
Červený Kameň, osobný prístav Bratislava-SPaP a i.)
Oddelenie cestovného ruchu v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom
v Stupave a SACR spolupracovalo na XV.ročník Slávností kapusty - Deň zelá
2011, ktorý bol v Bratislavskom samosprávnom kraji zaradený medzi podujatia
„Župnej jesene“ a ako regionálne podujatie osláv Svetového dňa CR 2011 s témou
Kultúra spája. Toto podujatie svojím zameraním podporuje nielen udržiavanie a
rozvoj miestnych a regionálnych tradícií ako súčasti ponuky pre turizmus, ale
predstavuje úspešný produkt pre trvaloudržateľný rozvoj cestovného ruchu.
OCR podporilo
a bolo spoluorganizátorom podujatia
Jablkové hodovanie
(8.10.2011), Župná zabíjačka (Bratislava , 10.11.2011) , Župné Vianoce
(Stupava, 16.-17.12.2011) a SILVESTER Bratislava 2011 (31.11.2011), ktoré
predstavujú alternatívu pre obyvateľov Bratislavského kraja v trávení voľného času.
Pre účely prezentácie BSK zabezpečilo OCR obstaranie doplnkových prezentačných
predmetov (keramické predmety, perá, tričká, prívesky na kľúče s erbom BSK), pre
účastníkov seminára Židovské kultúrne dedičstvo prezentačné DVD - príbeh
židovského prenasledovania Nedodržaný sľub.
► EDIČNÉ AKTIVITY
OCR pripravilo vydanie propagačných - informačných brožúr Bratislava City &
Region Guide 2011 v 2.častiach v spolupráci s Magistrátom hl.mesta Bratislavy
v anglicko - nemeckej mutácii, podieľalo sa na vydaní knižného sprievodcu
zameraného na podporu propagácie produktu cestovného ruchu – Židovské
pamiatky západného Slovenska, Kalendára podujatí BSK 2011 v slovenskej,
nemeckej a anglickej mutácii, vydalo v spolupráci s odborom dopravy brožúru
CYKLISTIKA – relax na dvoch kolesách, plagáty –Svätý Jur a hrad Pajštún.
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OCR sa zapojilo do širokej spolupráce subjektov verejného a súkromného sektora,
do kampane na prípravu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktorá mala za
cieľ poskytnúť fanúšikom aktuálne a užitočné informácie počas ich pobytu v
Bratislave a okolí. Pripravilo informačné materiály pre Fun zónu pri zimnom
štadióne a ubytovacie zariadenia v blízkosti štadióna.
Výsledkom spolupráce bola informačná brožúra v anglickom a ruskom jazyku
s rozpisom zápasov, orientačným plánom hokejovej haly, možnosťou dopravy,
ponukou kde sa dobre najesť a kde nakúpiť, typy na trávenie voľného času v meste
a okolí a tiež malý slovníček základných slovenských fráz. Zároveň slúži na orientáciu
v dejisku šampionátu a v blízkom regióne - obsahuje mapu mesta a Bratislavského
kraja. Brožúra vyšla v náklade 90.000 ks bola distribuovaná do infopointov,
informačných kancelárií, do fan zón, v kyvadlovej autobusovej doprave z mesta do
Malokarpatského regiónu, na autobusové a železničné stanice a do hotelov a
reštaurácií. Projekt podporili okrem BSK aj hlavné mesto SR Bratislava, mesto Košice
a Košický samosprávny kraj, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Slovenská
agentúra pre cestovný ruch a viacero subjektov zo súkromnej sféry. Celý projekt
zastrešila cestovná kancelária Tour4u.
Okrem týchto aktivít OCR zabezpečil preklady a publikovanie informácií o turistických
cieľoch mimo hlavného mesta na špecializovanom webe www.ms2011.info
Databáza fotografií OCR bola doplnená o 14 ks (autor Monika Kováčová), a 14 ks
leteckých fotografií (autora Dominik Bugár a spol.).
Na podporu aktivít cykloturistiky
Výlety na kole“.

obstaralo

brožúru

„Okolie Bratislavy –CP

► PRÁCA S ODBORNOU VEREJNOSŤOU
►► Infocesty, PR aktivity
V spolupráci so Slovenskou agentúrou pre CR s cieľom podporiť návštevnosť
Malokarpatskej oblasti
sa podieľalo OCR na podpore prevádzky kyvadlovej
dopravy počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Pre obyvateľov a
návštevníkov Bratislavského kraja boli pripravené denne dva fakultatívne výlety
s turistickým sprievodcom v termíne od 30. apríla až do 15.mája 2011.( Trasa č.1
na hrad Červený Kameň spojená s ochutnávkou miestnych vín vo Svätom Jure,
denne spred hotela Crown Plaza, Trasa č.2 po stopách keramikárstva, doplnená o
ochutnávku lokálnych a regionálnych špecialít a vín v Pezinku a Modre , od hotela
Crown Plaza).
V rámci združenia Slovak Convention Bureau (SCB) sa OCR zúčastnilo na
pravidelných stretnutiach členov pracovnej skupiny SCB v januári, v máji
a v decembri 2011, na ktorých bol prerokovaný návrh marketingového plánu SCB,
marketingový a finančný plán SCB a aktivity združenia. V rámci infociest a famtripov
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bola v roku 2011 významnou infocesta pre zahraničných novinárov a touroperátorov
z Brazílie v apríli 2011, ktorým bola predstavená ponuka MICE (medzinárodné
asociačné a korporátne podunajatia) možností aj Bratislavského samosprávneho
kraja. Okrem toho poskytlo OCR informácie na tipy a výlety v Bratislavskom kraji pre
zahraničných turistov z Grécka, informačnú brožúru o ponúkaných službách
a priestoroch
rekonštruovaného
hotela Zochova chata v prípade organizácie
infociest a na webe BSK informovalo OCR o organizácii slovensko-arabského
workshopu v hoteli Sheraton, Bratislava v septembri 2011.

►► Tlačené a elektronické médiá, mediálne kampane, web prezentácie
Priebežne boli poskytované informácie na web BSK, pre mesačník Bratislavský kraj,
pre regionálne médiá, do relácií cestovného ruchu. Pre zastúpenie SACR v RR
poskytlo OCR tipy, zaujímavosti pre nakrúcanie programu ruskej televízie „Chcem
vedieť“ (jún 2011), pre SRo podklady do zahraničného vysielania, pre TV Bratislava
do diskusnej relácie „Cestovný ruch v regióne BSK“ (vysielané v októbri 2011) .
Inzercia bola pripravená pre periodikum Cestovateľ (č.6/2011) - pozvánka na
výlety v Bratislavskom kraji - „Letné tipy na výlety
v Bratislavskom kraji“,
Cestovný lexikón 2011-12 v spolupráci s vydavateľstvom Astor Slovakia, bulletin
Medzinárodná veterán rallye - 15.ročník 500km slovenských, časopis MICE
CENTRAL&EASTERN EUROPE , COT . V spolupráci s komunikačným oddelením
pripravilo OCR prezentáciu
turistických atraktivít
BSK na web portál
visitslovakia.com, vytvorilo na web stránke BSK priestor pre propagáciu aktivít
turistických informačných kancelárií kraja, aktivít neziskových organizácií (Ekovýlety podpora ekoturizmu) , turistických informačných kancelárií a produktov CR. Poskytlo
podklady pre In Magazín, Hospodárske noviny a Spectator.
C. REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA
► KOORDINÁCIA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU A ODBORNÍKMI CR
OCR uskutočnilo v mesiacoch máj – jún 2011 prieskum za účelom aktualizácie
ponuky CR BSK, zistenia rozvojových zámerov, prerokovania možností spolupráce
BSK, poskytnutia informačných materiálov BSK v objektoch sústredeného záujmu
návštevníkov (navštívené subjekty - Správa CR , Mestské múzeum Senec, Farma
Corporex Hrubá Borša, Múzeum včelárstva Kráľová pri Senci, Obec Dunajská Lužná,
Biofarma Salaš Stupava, Ľudový dom v Bratislave – Záhorskej Bystrici).
OCR sa aktívne podieľalo v pripomienkovom konaní na príprave novelizácie
zák.č.91/2010 o podpore cestovného ruchu v spolupráci so sekciou CR MDVaRR SRa
odborníkmi z podnikateľskej sféry a miestnej samosprávy.
V spolupráci s Dokumentačným strediskom holokaustu, Slovenským centrom ŽKD
OCR organizačne zabezpečilo seminár „Židovské kultúrne dedičstvo a jeho
využitie pri rozvoji miestnej kultúry a cestovného ruchu“ (6.12.2011), ktorý
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sa uskutočnil s cieľom oboznámiť účastníkov s potenciálom a možnými cestami ako
využívať na rozvoj kultúrnych, spoločenských aktivít a cestovného ruchu v miestach
ich pôsobenia pamiatky židovského kultúrneho dedičstva. Seminára sa zúčastnili
zástupcovia samosprávy kraja, štátnej správy z oblasti kultúry a cestovného ruchu ,
odborníci pôsobiaci v oblasti CR v mestách a obciach.
Založenie oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu v zmysle
Zákona o podpore cestovného ruchu č.91/2010 v znení neskorších predpisov,
podmienky vzniku oblastných a krajských organizácii boli
témou pracovného
stretnutia konaného dňa 13.decembra 2011 na úrade Bratislavského samosprávneho
kraja za účasti zástupcov ústredných orgánov štátnej správy cestovného ruchu
(Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR) a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch
so zástupcami mestských a obecných úradov, akademickej obce a podnikateľskej
sféry cestovného ruchu Bratislavského kraja.

► ZASTÚPENIE V ODBORNÝCH PRACOVNÝCH SKUPINÁCH
Oddelenie CR zastupovalo záujmy BSK v pracovnej skupine cestovného ruchu
v rámci SK 8. V roku 2011 sa uskutočnilo zasadnutie v Bratislavskom kraji,
v Bratislave 19.1.2011, v Trnave 15.3.2011 a v Bardejove 27.10.2011.
Oddelenie CR sa v spolupráci s právnym oddelením BSK podieľalo na príprave novely
Zákona o CR, spolu s MDVRR SR , ZMOS, SK8 a zástupcami branže.
Komisia EZ,RS a CR zastupiteľstva BSK (zložená z 8 poslancov) v súlade
s harmonogramom práce ZBSK riadne zasadla v priebehu roka
6
krát ,
prerokovala odborné materiály predkladané na rokovania Zastupiteľstva BSK
pripravené oddelením CR:
-

-

-

Návrh prílohy č. 3 o systéme realizácie spoločných opatrení v rámci
projektu Destinatour 2013 (Imidžová brožúra „Genuss-Pôžitok“,
Mapa „Genuss-Pôžitok“) k Dohode medzi vedúcim partnerom a partnerom
projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko
2007-2013 k projektu „Cezhraničná spolupráca v turistickom destinačnom
manažmente Dolné Rakúsko - Kraj Bratislava“, (ZBSK, apríl 2011)
Návrh Dohody medzi vedúcim partnerom a partnerom projektu v rámci
programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko k projektu
„Cezhraničná spolupráca v turistickom destinačnom manažmente Dolné
Rakúsko - Kraj Bratislava“ (ZBSK ,marec 2011)
Návrh zakladateľskej zmluvy, stanov, orgánov a sídla Krajskej
organizácie cestovného ruchu BSK v zmysle zák.č.91/2010 Z.z.
o podpore CR z 3.3.2010 v znení neskorších predpisov (ZBSK, január
2012)
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Pre poslancov BSK zabezpečilo OCR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou
sprievodcov CR sprevádzané prehliadky mesta Bratislavy (október 2011)
D. ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
V rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013
Bratislavský samosprávny kraj ako projektový partner spolu s rakúskym vedúcim
partnerom Niederösterreich Werbung implementuje projekt
Vytvorenie
inštitucionálnej siete destinačného manažmentu BSK prenosom Know-how
DMO z partnerských prihraničných regiónov (DESTINATOUR) pod prioritou
Učiaci sa/znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť, oblasť 1.2.
V priebehu roka sa uskutočnilo 5 koordinačných stretnutí Lead partnera
a projektového partnera (15.2.2011 Viedeň, 4.4.2011 Viedeň, 4.5.2011 Bratislava,
28.7.2011 Krems, 8.9.2011 Viničné).
Oddelenie cestovného ruchu a Niederösterreich Werbung pripravili spoločnú
informačnú brožúru „Genuss – Pôžitok“ (október 2011). Dňa 20. októbra 2011 sa
uskutočnila tlačová konferencia o aktivitách spolupráce medzi Dolným Rakúskom a
Bratislavským samosprávnym krajom realizovaných v rámci projektu Destinatour
(Kulturfabrik, Hainburg). OCR v rámci kampane na podporu publicity vytvorilo
prezentáciu aktivít projektu na web stránke BSK. Prvá študijná cesta projektu
na návštevu Dolnorakúskej krajinskej výstavy Hainburg –
Petronell
Carnuntum - Bad Deutsch – Altenburg sa uskutočnila pre pozvaných primátorov
a starostov z Bratislavského kraja 15.novembra 2011 s cieľom poukázať na to, ako
môže celý región profitovať z jedného veľkého podujatia a vďaka tomu progresívne
ovplyvniť cestovný ruch v danej oblasti.
V rámci projektu RECOM – SK – AT spolufinancovaného
z Programu
cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2007 - 2013 je BSK partnerom spolu so
SR Dolné Rakúsko, SR Burgenland, mestom Viedeň, Trnavským samosprávnym
krajom, Hl.mestom BA.
Hlavným cieľom projektu RECOM je zvýšenie
akceptovanosti cezhraničných aktivít, podpora ochoty spolupráce a zintenzívnenie
kooperácie medzi regiónmi na oboch stranách hranice. RECOM chce napomáhať
úspešnej realizácii rôznorodých nápadov, iniciatív a projektov medzi regiónmi a s
regiónmi. Okrem toho vytvára RECOM platformu pre cezhraničnú výmenu skúseností
a regionálny kooperačný manažment. OCR malo zastúpenie na konferencii „Tri
krajiny, dve rieky, jedna budúcnosť“ (27.5.2011 Hohenau an der March), zúčastnilo
sa workshopu „Burza projektových partnerov SK-AT“ (BSK, 29.6.2011), podieľalo sa
organizačne na kultúrnej konferencii „Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy“ (Tomášov,
20.9.2011).
V projekte PALTOUR (projekt mesta Malacky s Rakúskom)zameranom na podporu
spolupráce a zintenzívnenie kooperácie medzi regiónmi po oboch stranách hranice je
BSK partnerom, OCR sa zúčastnilo zúčastnil vernisáže prvej putovnej výstavy
projektu PALTOUR v priestoroch kaštieľa v Malackách (18.3. 2011).Cieľom projektu
je posilniť rozvoj cestovného ruchu a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj turizmu,
prostredníctvom vytvorenia centier regionálneho destinačného manažmentu (RCDM)
v regióne, ktoré plánujú, manažujú a marketingovo zastrešujú cestovný ruch.
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V rámci projektu CENTROPE (Central european region), sa OCR zúčastnilo ako člen
pracovnej skupiny SC Group Centrope Marketing Tool, pracovných stretnutí
v septembri a novembri 2011, ohľadne prerokovania náležitostí súvisiacich so
spustením novej web stránky Centrope regiónu zameranej na rozvíjanie cestovného
ruchu. Na základe týchto pracovných stretnutí OCR zaslalo podklady pre podujatia,
cyklotrasy a atraktívne miesta v bratislavskom kraji na zapracovanie a vygenerovanie
beta verzie web stránky, ktorej spustenie je plánované v septembri 2012. OCR
spolupracuje na vytvorení web stránky a identifikovania komunikačných kanálov,
ktoré bežne využíva pri propagácii Bratislavského samosprávneho kraja, so
spoločnosťou ArcGEO/SOWA a so slovenským domov Centrope, ktorý projekt
koordinuje.

Bratislava, február 2012
PRÍLOHY:
Č.1 Tabuľka aktivít
Č.2 Fotodokumentácia
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