Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do mesta/štátu: Perugia, Taliansko
Dátum: 6. - 9. 7. 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:
Perugia je partnerské mesto Bratislavy už viac ako 50 rokov. V minulom roku sa
v Bratislave konala výstava Etruskovia z Perugie a recipročne sa v tomto roku v Perugii koná
výstava Kelti z Bratislavy. Výstava bola slávnostne otvorená dňa 7. júla 2016 o 17:30
v archeologickom múzeu – Museo Archeologico Nacionale dellÚmbria. Výstava bude
v Perugii do konca októbra 2016
Výstava sa konala pod záštitou Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ a po odbornej
stránke ju pripravili pracovníci Mestského ústavu ochrany pamiatok spolu s kolegami Múzea
mesta Bratislavy a Slovenského národného múzea.
V rámci otvorenia výstavy účinkovali Slovenskí umelci Lucia Lužinská a Boris ČellárJazz & Ambient.
Prostredníctvom informačného stánku BTB v múzeu bola na výbornej úrovni
propagovaná Bratislava s dostatočnými a rôznorodými informačnými bulletinmi a
významným vkladom do malej recepcie pri slávnostnom otvorení výstavy.
Pred otvorením výstavy sa konala za vysokej účasti tlačová konferencia.
Súčasťou ZPC bolo prijatie členov celej delegácie z Bratislavy predstaviteľmi mesta
Perugia na čele s primátorom p. Andreom Romizi v Palazzo dei Priori, ktorý sa zúčastnil
aj slávnostného otvorenia výstavy.
Významným účastníkom podujatia bol riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme p. Peter
Dvorský.
Dňa 8.7.2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na radnici mesta so zástupcami mesta
Perugie (Comune di Perugia), kde boli na návrh Perugie prerokované tieto témy:
- Organizovanie podujatí na záver výstavy Kelti z Bratislavy - riaditeľka Museo
Archeologico dell´Umbria p. Luana Cenciaioli navrhla usporiadať na záver
konania výstavy študijný deň na tému Keltov, kde by pre vybrané publikum
predniesli referáty odborní pracovníci odborných inštitúcií, ktoré pripravovali
výstavu.
- Organizovanie trhov v Bratislave s účasťou predajcov z Perugie - námestníčka
primátora Perugie pre komerčnú oblasť p. Cristiana Casaioli vzniesla požiadavku
(prosbu), aby sa vytvorili v Bratislave priaznivé podmienky pre predajcov
z Perugie počas vianočných, alebo iných trhov organizovaných v Bratislave,
podobne ako sa v Perugii vytvárajú podmienky pre predajcov z Bratislavy
v predvianočnom období (sú oslobodení od platieb daní, prenájmov...), v tejto veci
sa obráti p. Cristiana Casaioli na námestníčku primátora v Bratislave.
- výmenné projekty medzi Bratislavou a Perugiou

-

-

zo strany Hudobného lýcea z Perugie bol predložený návrh na nadviazanie
kontaktov s konzervatóriom, alebo základnou umeleckou školou, ktorá má aj
spevácky zbor z Bratislavy.
Samostatne sa uskutočnilo rokovanie s riaditeľom Gallerie Naciole dell´Umbria,
kde bola prerokovaná možnosť spolupráce s Galériou mesta Bratislavy na výmene
výstav.

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Uskutočnené podujatie v Perugii malo význam z hľadiska odborného, z hľadiska
rozvíjania medzinárodných a partnerských kontaktov Bratislavy s Perugiou, ako aj z hľadiska
propagácie Bratislavy v zahraničí. Na základe informácií z tlačovej konferencie médiá
informovali a uverejnili vysoko pozitívne hodnotiace články o výstave.
Výstava, ktorá sa koná v čase predsedníctva SR v Rade EÚ spropagovala Bratislavu,
históriu Bratislavy ako aj Slovenskú republiku a tiež doplnením výstavy o exponáty
z talianskych múzeí zdôraznila naše spoločné európske kultúrne dedičstvo.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka/účastníkov ZPC:
Na rokovaniach s predstaviteľmi Perugie boli dohodnuté možnosti spolupráce,
uvedené v tejto správe zo SC. Z otvorenia výstavy bola vypracovaná aj tlačová informácia.
V Bratislave dňa 12.07.2016

Mgr. Elena Poláková, v. r.
PhDr. Žofia Halmová, v. r.

