Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Hradec Králové, Česká republika
Dátum od - do:

7. - 9. apríla 2013

Účastníci ZPC:

Ing. Petra Nagyová Džerengová, námestníčka primátora
Mgr. Rita Csenkeyová, Útvar námestníčky primátora
Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora
Mgr. Andrea Veselá, webeditor, OMaVV
Mgr. Marek Papajčík, OMaVV
Ing. Peev Živko, vedúci OIM
Bc. Ľubomír Dvořák, OIM
Mgr. Marcel Varenits, OIM
Tomáš Danek, šofér

Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
V Hradci Králové sa uskutočnil 16. ročník konferencie „Internet ve státní správě a
samosprávě (ISSS/LORIS/V4DIS 2013)“. V súťaži Eurocrest 2013 o nejlepšiu internetovú
stránku miest, obcí a regiónov v Európe sa medzi hlavné ocenené projekty zaradili oficiálne
stránky mesta Most, Bratislavy a poľského mesta Tychy. Bratislavu pri preberaní cien tento
rok reprezentovala námestníčka primátora Ing. Petra Nagyová Džerengová spoločne s
riaditeľom kancelárie primátora Ing. PhDr. Ľubomírom Andrassym.
Hlavné mesto SR Bratislava sa okrem iného prezentovalo v Hradci Králové už
siedmy rok prostredníctvom pracovného laboratória, ale aj vďaka odborným prezentáciám.
Mgr. Marek Papajčík prednášal tému efektívnej komunikácie ako nástroja zodpovedného
rozhodovania mesta. Bratislavský webový portál ako nástroj otvorenosti samosprávy
prezentovali spoločne Mgr. Andrea Veselá a Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy.
Účastníci konferencie za hlavné mesto sa zúčastňovali odborných prednášok v rámci
všetkých troch konferenčných dní (program je priložený v písomnej forme, resp. na
http://www.isss.cz/program.asp). Počas konferencie sa zástupcovia mesta zúčastnili aj
pracovného stretnutia s predsedom Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemyslem Sobotkom,
pričom prevzali Čestné uznanie.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Hlavné mesto sa na veľmi dobrej úrovni reprezentovalo na medzinárodnej odbornej
konferencii ako aj na pracovných stretnutiach s predstaviteľmi českej štátnej a verejnej
správy a samosprávy.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
Neustále vylepšovanie internetovej stránky Bratislava a spolu s tým aj služieb
poskytovaných občanom a komunikácie s nimi.

Podpis účastníka / účastníkov ZPC

