
 

Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 908 755 661, btb@visitbratislava.com, www.visitbratislava.com 

SPRÁVA 

zo zahraničnej pracovnej cesty – podujatia: 

Korunovačné slávnosti Székesfehérvár  

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:   

Székesfehérvár, Maďarsko 

  

Miesto konania: 

Umiestnenie: stánok na námestí Városháza tér 
Adresa: Városháza tér, Székesfehérvár, HU 

 

Dátum od - do:  

18.8.-20.8.2017 

 

Účastníci ZPC za BTB:   

Silvia Renácsová, Štefan Horňák - sprievodca 

 

Údaje o podujatí:  

V maďarskom korunovačnom meste Székesfehérvár má historicko-kultúrno-spoločenské 

podujatie s názvom „Kráľovské dni“ už dlhoročnú tradíciu. Ide o desaťdňovú sériu (11.-20. 

augusta 2017) programov rôznych žánrov pre širokú verejnosť -  koncerty, výstavy, divadelné 

predstavenia, ulica svetla – premietanie príbehov zo života aktuálne „korunovaného“ kráľa na 

fasády domov, festival ľudového tanca a medzinárodný folkfestival, slávnostné omše, jarmok, 

ukážky remesiel, predstavenia a súťaže pre deti. Hlavná časť podujatia sa sústredila na tzv. 

Korunovačné slávnostné hry v termíne 18. až 20. augusta 2017, kedy sa pridali korunovačné 

programy ako sprievod kráľov – 5 metrových obrovských bábok s podobizňami korunovaných 

historických osobností maďarských dejín, korunovačné divadelné predstavenie, historický 

sprievod a predstavenia zo života kráľov, slávnostný program pri príležitosti národného sviatku 

Maďarska, ohňostroj a pod. Keďže Székesfehérvár je mestom kráľa sv. Štefana, na národný 

sviatok 20. augusta prichádza sem veľký počet návštevníkov z celého Maďarska.  

 

Delegácie na úrovni viceprimátorov mesta Bratislava a Székesfehérvár sa navzájom 

navštevovali počas korunovačných osláv a zástupcovia turistickej organizácie Székesfehérváru 

sa už druhý rok prezentovali v Bratislave. Tento rok z mesta Székesfehérvár prišla pozvánka aj 

na prezentáciu turistickej ponuky partnerského korunovačného mesta Bratislavy počas 

tohtoročných korunovačných slávností. OOCR Bratislava Tourist Board sa predstavila ponukou 

propagačných materiálov v maďarskom a anglickom jazyku. V rámci dohodnutej spolupráce o 

vzájomnom zastupovaní sa na zahraničných prezentáciách medzi KOCR BRT a OOCR BTB 

sme predstavili aj informačné materiály z regiónu, ktoré boli tiež aj v maďarskej jazykovej 

mutácii. Nakoľko ide o komunikáciu so širokou verejnosťou, je dôležité poskytovať informácie 

v jazyku cieľového trhu. Okrem letákov v maďarčine, aj informátori na stánku poskytovali 

informácie v maďarčine. Na tomto trhu a na tomto podujatí je zvýšený dopyt po informáciách 

súvisiacich so spoločnými dejinami a maďarskými osobnosťami a pamiatkami Bratislavy, preto 

prítomnosť kvalifikovaného sprievodcu bola veľmi užitočná.  
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Najväčší záujem bol o mapy, praktické turistické informácie – doprava, otváracie hodiny, ceny, 

o opisy známych turistických pamiatok, zoznam múzeí, reštaurácií. Spoločná korunovačná 

minulosť dvoch miest tiež zaujala návštevníkov a viacerí si naplánovali návštevu Bratislavských 

korunovačných dní na budúci rok. Otázky boli aj na pripravované podujatia najmä historického 

a gastronomického charakteru a bratislavské vianočné trhy sa tešili mimoriadnej obľube. 

 

Deti potešili zástavky z Bratislavských korunovačných dní, dospelí si pochutnávali na tradičných 

bratislavských rožkoch, ktoré návštevníci poznali a spájali s Bratislavou. Drobné darčekové 

predmety si mohli návštevníci získať zodpovedaním kvízových otázok, na ktoré odpovede mohli 

nájsť v ponúkaných propagačných letákoch. Najviac návštevníkov pri našom stánku patrilo 

k strednej až staršej vekovej kategórii, ktorí už Bratislavu navštívili, zaujímajú sa o históriu, 

pamiatky, legendy. Mladšie ročníky hľadali podujatia, cyklotrasy a tipy na relax. 

 

Zhrnutie: Maďarsko patrí medzi prioritné vysielacie trhy pre Bratislavu, je potrebné sa 

prezentovať aj na masových verejných podujatiach, kde môžeme osloviť viac ľudí. Podmienkou 

je však komunikácia v maďarčine, ponuka prispôsobená maďarskej klientele – znalosť 

spoločnej histórie, maďarských relácií Bratislavy,  interaktívna prezentácia, t.j. zapájanie 

návštevníkov formou súťaží, oslovenie rôznych vekových kategórií – dôraz na vyvolanie záujmu 

mladšej generácie, ktorí nemajú už také väzby na Slovensko a nemajú toľko informácií 

o Bratislave. Vzhľadom na blízkosť, je potenciál prilákať návštevníkov viackrát počas roka na 

rôzne podujatia a spájať ponuku hlavného mesta s výletmi v rámci regiónu. 

 

Fotodokumentácia: 

 

      



 

Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 908 755 661, btb@visitbratislava.com, www.visitbratislava.com 

        
 

       
 

        



 

Šafárikovo nám. 3, 811 02 Bratislava, Slovakia, tel: +421 908 755 661, btb@visitbratislava.com, www.visitbratislava.com 

        
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovil: 
  

25.8..2017 .............................................. 
Ing. Silvia Renácsová 
odd. marketingu BTB 

 

Schválil: 
  

               25.8.2017.............................................. 
Mgr. Barbara Csibreiová 

vedúci odd. marketingu BTB 

 


