Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko
Dátum od-do: 15.11.2011
Účastníci ZPC: Mgr. Linda Bátorová
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Dňa 15. novembra 2011 zorganizoval Odbor cestovného ruchu Bratislavského
samosprávneho kraja študijnú cestu do Dolného Rakúska (spolufinancovaná z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Rakúsko 2007-2013). Cieľom bolo oboznámiť sa so skúsenosťami rakúskych kolegov pri
organizovaní Dolnorakúskej krajinskej výstavy. Študijná cesta bola určená pre predstaviteľov
samospráv a subjektov cestovného ruchu z bratislavského regiónu.
Výstava s názvom „Získať – Objaviť – Zažiť v Rímskej krajine Carnuntum“ je druhou
najúspešnejšou Dolnorakúskou krajinskou výstavou histórie. Dolnorakúsku krajinskú výstavu
2011 v múzeu Petronell pod holým nebom, v múzeu CarnuntinumBadDeutsch-Altenburg
a v kultúrnej fabrike Hainburg videlo 554.438 návštevníkov.
Dolnorakúske krajinské výstavy počas ich 51-ročnej existencie prilákali takmer 9,25 miliónov
návštevníkov. Dolnorakúska výstava 2011 s 554.438 platenými vstupmi sa umiestnila na 2.
mieste v úspešnej histórii tohto kultúrneho projektu (po výstave „Rakúsko v časoch cisára
Jozefa II.“ vStiftMelk v roku 1980, 663.074 návštevníkov). 10 % návštevníkov prišlo na túto
výstavu medzi dvomi metropolami Viedňou a Bratislavou zo Slovenska. Ale nielen
z hľadiska počtu návštevníkov je bilancia 36. ročníka krajinskej výstavy vysoko pozitívna.
„Rímska krajina Carnuntum vynikajúco pochopila a využila potenciál Dolnorakúskej
krajinskej výstavy pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu. 42 miliónov EUR investícií vytvorilo
počas výstavy regionálnu hodnotu 56 miliónov EUR“ – povedal predseda krajinskej vlády Dr.
ErwinPröll. „V regióne sa trvale vytvorilo vyše 500 pracovných miest. Aj samotné podniky
investovali v tomto roku 700.000 EUR. Vďaka krajinskej výstave sa zlepšilo povedomie
o regióne, čo v konečnom dôsledku prispeje k rastu turizmu aj v roku 2012 o 20 – 25 %.
Dolnorakúska krajinská výstava 2011 bola aj významnou kultúrnou udalosťou: pri veľmi
výraznom počte návštevníkov, výstavy navštívilo ďalších 60.000 hostí, ktorí prišli kvôli 50
podujatiam
v rámci
krajinskej
výstavy.
Miestne
kultúrne
iniciatívy
ako
CarnuntumExperience, Viertelfestival Niederösterreich a iné získali vďaka výstave nové
publikum. Petronell-Carnuntum a Bad Deutsch-Altenburg chcú aj v budúcnosti úspešne
využiť tému „Rimania“. Mestu Hainburg a.d. Donau sa podarilo nadchnúť veľa návštevníkov
pre toto stredoveké mesto. Na sprevádzaných prehliadkach mesta sa zúčastnilo 8.300 hostí, čo
bolo trikrát toľko ako v minulom roku.
V rámci hodnotenia bola predstavená aj kniha „50 rokov dolnorakúskych krajinských výstav“,
ktorá zdokumentuje úspešný príbeh tohto kultúrneho projektu. Na tejto publikácii pod
redakčným vedením Petra Frizta a Reinharda Linkeho spolupracovalo okolo 200 osôb, od
starostov cez kurátorov až po renomovaných novinárov. Tento zväzok môžete obdržať

v kultúrnej spoločnosti Schallaburg (office@schallaburg.at). Zhrnutie analýz o vplyve
dolnorakúskej výstavy na turizmus a hospodárstvo bude o pár týždňov k dispozícii na odd.
cestovného ruchu a destinačného manažmentu magistrátu.
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