Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do mesta/štátu: Poľská republika, Krakov
Dátum: 11. – 13. 12. 2015
Účastníci ZPC:
1. Mgr. Elena Poláková, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu
2. PhDr. Žofia Halmová, poverená vedením oddelenia kultúry, školstva a športu a mládeže
3. Bratislavský folklórny súbor Čečinka, ktorý pôsobí pri základnej umeleckej škole Jozefa
Kresánka na Karloveskej ulici . č. 3 v Bratislave
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Menovaní za zúčastnili medzinárodného projektu Vianočné mosty medzi mestami.
V meste Krakove sa uskutočnilo vystúpenie folklórneho súboru Čečinka z Bratislavy na
Hlavnom námestí (Rynku Głównym) ako recipročné vystúpenie poľského súboru Male
Slowianki a Studio Teatru Muzyki i Tańca v Bratislave na Hlavnom námestí (5.12.2015.).
V programe návštevy bolo stretnutie a výmena skúseností so zástupcami Centra
mládeže v Krakove a to riaditeľom centra Bartłomiejom Kocurekom a organizátorkou
projektu Vianočné mosty medzi mestami v Krakove Monikou Stachnik.. Dňa 12.12.2015
o 10:00 sa uskutočnilo prijatie predstaviteľmi Krakova za účasti významných osobností
Krakova, za prítomností delegácií z ukrajinského Ľvova a Bratislavy Za slovenskú stranu sa
podujatia okrem účastníčiek ZPC zúčastnil aj p. Ivan Škorupa, generálny konzul Slovenskej
republiky v Krakove. Vystúpenie na Hlavnom námestí v Krakove prebehlo od 12:20 h, po
našom súbore vystúpili ďalšie súbory projektu.
Dňa 11.12.2015 sa uskutočnilo stretnutie účinkujúcich a zástupcov miest Krakova a
Bratislavy spojené s workshopom a krátkou ukážkou a nácvikom spoločných tancov.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Všetci zúčastnení hodnotili na spoločných stretnutiach projekt ako prínosný a veľmi pozitívny
a odporúčali v ňom pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. ZSC splnila svoj účel, pretože
umožnila stretnutie s predstaviteľmi a organizátormi Vianočných mostov medzi mestami
v Krakove, kde bol deklarovaný záujem v projekte pokračovať, prípadne ho aj ďalej rozvíjať
vstupom ďalších miest.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
Uskutočniť medzinárodný projekt Vianočné mosty medzi mestami aj v roku 2016.

V Bratislave, dňa 14.12.2015
Mgr. Elena Poláková
PhDr. Žofia Halmová

