Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do mesta/štátu: Florencia, Taliansko
Dátum: 3. - 5. 5. 2016
Účastníci ZPC:
1. MUDr. Iveta Plšeková, námestníčka primátora Bratislavy
2. Mgr. Elena Poláková, riaditeľka sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu
3. PhDr. Žofia Halmová, poverená vedením oddelenia kultúry, školstva a športu a mládeže
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Florencia je jedno z najkrajších a najnavštevovanejších miest nielen Talianska, ale aj
sveta. Ročne navštívia Florenciu turisti z celého sveta, ich počet sa pohybuje okolo 10 mil.
Medzi najnavštevovanejšie miesta patrí Palazzo Vecchio, kde v nádvorí je najstaršia veduta
Bratislavy. V minulom roku bola freska reštaurovaná ako prvá a jej význam ocenili všetci
prítomní odborníci i vedenie mesta Bratislavy.
Prvý deň
Prílet, ubytovanie. Návšteva pamiatok Dómu a Baptistéria
Inštalácia výstavy v nádvorí Palzzo Vecchio
Druhý deň
Návšteva Galérie Uffizi
Návšteva Magistrátu Florencie, stretnutie s viceprimátorkou a organizátormi podujatia za
účasti veľvyslanca SR v Ríme a zástupcov Kultúrneho inštitútu SR v Ríme
Otvorenie výstavy v nádvorí Palzzo Vecchio, informácie o freske pre širokú verejnosť
Odborná konferencia v Palzzo Medici za účasti vyššie menovaných a odbornej verejnosti z
Florencie
Spoločná večera s vedením mesta, zástupcami veľvyslanectva, kultrneho inštitútu SR
v Ríme, reštaurátormi a sponzorom reštaurovania veduty Bratislavy
Deň tretí
Návšteva Galérie umenia, Ponte Vecchio
Odlet do Bratislavy

Zhodnotenie:
Florencia je jedno z najkrajších a najnavštevovanejších miest nie len Talianska ale aj sveta.
Ročne navštívia Florenciu turisti z celého sveta , ich počet sa pohybuje okolo 10 mil.
Medzi najnavštevovanejšie miesta patrí Palazzo Vecchio, kde v nádvorí je najstaršia veduta
Bratislavy. V minulom roku bola freska reštaurovaná ako prvá a jej význam ocenili všetci
prítomní odborníci i vedenie mesta Bratislavy.
Ako nás informoval viceprimátor Giani, Bratislava Florencia majú mnoho spoločných
historických míľnikov. Odborná konferencia na túto tému sa uskutočnila aj v roku 2000
v Bratislave za účasti odborníkov z Florencie. Florencia má záujem rozvíjať užšie vzťahy
s našim hlavným mesto najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, turizmu a ďalších.
Viceprimátorka Florencie N.Mantovani odovzdala slovenskej delegácii pozvanie pánovi Ivovi
Nesrovnalovi na novembrovú konferenciu, ktorá sa uskutoční vo Florencii za účasti
zástupcov mnohých historických miest Európy a sveta. Florencia chápe význam kultúry aj
téme zbližovania národov a národností, hľadá spôsoby zbližovania a spolupráce týchto
miest.
Akciu vysoko ocenili aj zástupcovia veľvyslanectva SR v Ríme, ocenili kvalitu prednášok
i prezentácie veduty Bratislavy. Radi by pokračovali v takýchto aktivitách, ktoré prezentujú
SR v Taliansku a prisľúbili spoluúčasť na akcii v Perugii 1.júla 2016

MUDr. Iveta Plšeková
námestníčka primátora hl. mesta SR Bratislavy

