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Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
u d e l' u j e
Čestné občianstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pánovi Larry L. R. Tsengovi
vedúcemu Taipejskej reprezentačnej kancelárie na Slovensku za jeho neutíchajúci
priateľský záujem o život na Slovensku a v Bratislave v Starom Meste, podporu spoločných
projektov Taiwan-Slovensko, vzájomného spoznávania sa a za jeho prínos v oblasti
vzdelania a parlamentnej a kultúrnej diplomacie.

Dôvodová správa k návrhu udelenia čestného občianstva
Uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti č.33/2014 zo dňa 11. marca 2014, bol
prijatý Postup pri oceňovaní významných Staromešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré
Mesto (ďalej len „Postup“).
Článok II Postupu umožňuje mestskej časti Bratislava-Staré Mesto udeliť Čestné
občianstvo a definuje podmienky, ktoré treba splniť:
1. Článok II, bod 8 Postupu určuje oprávnené osoby, ktoré môžu takýto návrh podať. Tento
bod bol naplnený, MČ Bratislava-Staré Mesto dostala návrh na udelenie čestného
občianstva pánovi Larry L. R. Tsengovi, vedúcemu Taipejskej reprezentačnej kancelárie.
Návrh podali občania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pán Peter Osuský a pán Ondrej
Dostál.
Tento návrh si osvojila starostka mestskej časti pani Zuzana Aufrichtová, ktorá ho
predkladá do zastupiteľstva.
2. Článok II. bod 12 Postupu určuje, že návrh posúdi a odporučí výberová komisia, ktorú
pre tento účel vymenuje starosta mestskej časti. Tento bod bol naplnený, starostka MČ
Bratislava-Staré Mesto svojím rozhodnutím č. 16/2020 zo dňa 5. 6. 2020 menovala
výberovú komisiu na posúdenie návrhov na udelenie Čestného občianstva mestskej časti.
Komisia sa stretla dňa 9. 6. 2020 a odsúhlasila návrh na udelenie Čestného občianstva
pánovi Larry L.R. Tsengovi, občanovi Čínskej republiky (Taiwan).
Zápis z výberovej komisie a prezenčná listina sú priložené v prílohe.
3. Článok II. bod 10 Postupu určuje, že súčasťou návrhu je súhlas navrhovaného
s nomináciou. Tento bod je naplnený, prílohou materiálu je písomný súhlas navrhovaného s
nomináciou
4. Článok II. bod 5 Postupu určuje, že čestné občianstvo udeľuje zastupiteľstvo mestskej
časti. Návrh je týmto materiálom do zastupiteľstva predložený na schválenie.
Životopis:
Larry L.R.Tseng sa narodil v roku 1957 na Taiwane. Má ukončené univerzitné vzdelanie
v oblasti práva na Národnej Chung.Hsunh Univerzite v roku 1985. Najprv pracoval na
veliteľstve Taipejskej polície, neskôr a až do teraz v oblasti diplomacie.
Pracoval na viacerých zahraničných diplomatických misiách, v oblasti Pacifiku a v USA, v
roku 2016 sa stal vedúcim Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Slovenskej republike,
ktorú vedie do súčasnosti.
Charakteristika zásluh pre Slovenskú republiku a Bratislavu-Staré Mesto:
Od svojho príchodu na Slovensku osobne podporoval medzi Čínskou republikou a
Slovenskom čo najväčší rozvoj v oblasti obchodu, cestovného ruchu, vedeckú a
akademickú spoluprácu aj kultúrnu výmenu. Aj vďaka jeho činnosti a podpore, samozrejme

aj jeho predchodcov, je Čínska republika (Taiwan) jedným z najväčších investorov na
Slovensku, posilnil sa nie len obchod a výmena tovaru, ale najmä technologická
spolupráca. Množstvo uzavretých dohôd medzi rôznymi spoločnosťami Slovenska a
Čínskej republiky je tiež svedectvom neutíchajúcej činnosti Taipeiskej reprezentačnej
kancelárie. Zvláštnu a dôležitú časť činnosti pána Larry L.R. Tsenga bola jeho podpora
našej mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Pán Tseng sa stal „Staromešťanom“ nie len
tým, že Taipejska reprezentačná kancelária má svoje sídlo len kúsok od miestneho úradu,
ale svojím záujmom o staromestské veci, kultúrne aj spoločenské, presiahol obvyklý
priemer zahraničného občana tu žijúceho či vyslanca inej krajiny.
Hlavné aktivity ktorých sa zúčastnil pán Larry L.R. Tseng, vedúci Taipejskej reprezentačnej
kancelárie v Bratislave, Slovenská Republika v rokoch 2016 - 2020
• Parlamentná diplomacia:
Na podporu vzájomného porozumenia medzi Slovenskom a Čínskou republikou
(Taiwan) mal pán Tseng česť pozývať a organizovať delegácie poslancov, ktorí
každoročne navštevujú Taiwan. Od roku 2016 bolo pozvaných viac ako 20 členov
parlamentu.
• Ochrana životného prostredia:
Ministerstvo životného prostredia pozvalo pána Tsenga k účasti na Fonde
ekologického vzdelávania. V roku 2018 venoval fondu 5 000 EUR a zúčastnil sa
niekoľkých konferencií organizovaných ministerstvom a Fondom.
• Taiwanské investície:
Okrem troch hlavných investícií Taiwanu na Slovensku, spoločností Foxconn, DELTA
a AUO, pán Tseng úspešne získal pre Slovensko ďalšie dve investície, a to
recyklačný závod v Banskej Bystrici (v hodnote 13 miliónov EUR) a Darwin Auto Part
v Trenčíne (v hodnote 6 miliónov EUR).
Podpora hospodárskej spolupráce podpísaním Memoranda o porozumení,
hospodárskej spolupráci a rozvoji medzi Slovenskom a Taiwanom v roku 2019.
• Akademická spolupráca:
Sprostredkovanie podpisu Memoranda o spolupráci a začiatku výmeny personálu a
študentov medzi Lekárskou fakultou Univerzity Komenského a Lekárskou fakultou
Chung-Shan na Taiwane, od roku 2018.
Sprostredkovanie podpisu Memoranda s cieľom prehĺbiť akademickú spoluprácu
medzi Technickou univerzitou v Košiciach a univerzitou Chung-Hua na Taiwane od
roku 2018.
Posilnenie existujúcej spolupráce medzi Slovenskou Akadémiou Vied a
Ministerstvom vedy a techniky Taiwanu.
• Kultúrna výmena:
Nadviazanie spolupráce medzi Čiernym Balogom na Slovensku a Ali Mountain na
Taiwane s cieľom podporiť program bilaterálnej výmeny techniky lesných železníc a
vlakov. V Bratislave v Múzeu dopravy STM, teda aj na území Starého Mesta sa o
lesných železniciach Taiwanu uskutočnila výstava
Budovanie silnejšej spolupráce medzi Taipejskou reprezentačnou kanceláriou v
Bratislave a mnohými vinárskymi spoločnosťami na Slovensku.
• Taiwanské štipendium:
Odporúčanie viac ako 30 slovenských mladých študentov k štúdiu na Taiwane na
bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium.
• Projekty menších darov:

Poskytovanie mnohých malých darov miestnym komunitám s hodnotou každého daru
približne 6 000 EUR, vrátane Bratislavského rehabilitačného centra, Domu pre
seniorov v Bratislave (počítačová miestnosť), nadácie Cvernovka (knižnica),
Programu technického vzdelávania v materských školách (12 materských škôl, v
spolupráci s p. Ivetou Radičovou), školy pre zdravotne postihnuté deti v Bratislave
(postele) a iné. Za posledné 4 roky venovala Taipejská reprezentačná kancelária
dary v celkovej hodnote približne 150 000 EUR.
• Sociálna práca:
Pravidelné darovanie potravín a odevov Krízovému centru pre ľudí bez domova v
Petržalke.

Jazyková poznámka :
Skloňovanie mena p.Tsenga bolo odkonzultované s Taipejskou kanceláriou
Návrh textu na listine o čestnom občianstve :
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto udel'uje pánovi
Larry L. R. Tsengovi
čestné občianstvo
za jeho neutíchajúci priateľský záujem o život na Slovensku a v Bratislave v Starom Meste,
za podporu spoločných projektov Taiwan-Slovensko a vzájomného spoznávania sa a za
jeho prínos v oblasti vzdelania, parlamentnej aj kultúrnej diplomacie.

Zápisnica:
Zo stretnutia výberovej komisie na posúdenie návrhov na udelenie
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa dňa 9. 6 . 2020
Miesto: Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava
Prítomní: podl'a prezenčnej listiny
Prezenčná listina je priložená v prílohe.

čestn ého ob či anstva

Program :
1. Návrh na udelenie Čestného občianstva pánovi Larry L. R. Tsengovi
občanovi Čínskej republiky (Taiwan)
Priebeh:
Výberová komisia posúdila návrh na udelenie čestného občianstva mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto pánovi Larry L. R. Tsengovi, občanovi Čínskej republiky (Taiwan)
Hlasovanie:
Za:
5 hlasov
Proti:
O hlasov
Zdržal sa:
O hlasov
Uznesenie:
Výberová komis ia na posúdenie návrhov na udelenie čestného občianstva zo dňa 9. 6.
2020 odsúhlasila návrh na udelenie č estného občianstva pánovi Larry LR. Tsengovi
občanovi Čínskej republiky (Taiwan).
a odporučila tento
návrh textu na listine o čestnom obči anstve :
Mestská

časť

Bratislava-Staré Mesto udel'uje pánovi

Larry L. R. Tsengovi
čestné občianstvo

za jeho neutíchajúci priatel'ský záujem o život na Slovensku a v Bratislave v Starom Meste,
podporu spoločných projektov Taiwan-Slovensko a vzájomného spoznávania sa a za jeho
prínos v oblasti vzdelania, parlamentnej aj kultúrnej diplomacie.

V Bratislave 9. 6. 2020

Zapísal: Ernest Huska,

člen

Overil: Borivej Medelský,

komisie

člen

komisie

Prezenčná

listina zo stretnutia

Výberovej komisie na posúdenie návrhov na udelenie čestného ob č ianstva zo d ňa 9.
6.2020
Miesto: Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

Členovia komisie:
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P~&~
„ .. „ „ „„„„ „ „„„ „ „ „ „ .

Doc. RNDr. Damask Gruska, PhD„„ .„„ „„ „„„„„ „ „„„„ .. „ /

./?

)'.

PhDr. Borivej Medelský

Ing. Ernest Huska

Bratislava 9. júna 2020

/

,//
/

Rratislava- mestská
časť Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava l

VEC: Súhlas s nomináciou na udelenie

čestného občianstva

Ja, dolupodpísaný Larry R.L. Tseng súhlasím so svojou nomináciou na udelenie Čestného
občianstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
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Lan:Jl R.L. Tse1tg

V Bratislave,

dňa

13.5.2020

