
Zmluva o poskytnutí služieb 
v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

 

I.  

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

sídlo:    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

IČO:     42 259 088 

DIČ:   2023399455 

IČ DPH:                                 SK 2023399455 

registrácia:  Ministerstvo dopravy a výstavby SR  

č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

bankové spojenie:    

číslo účtu:     

v mene ktorého konajú: Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ  

 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:   Ing. Andrea Turanská 

Miesto podnikania:  Riazanská 681/60, 831 03  Bratislava 

IČO:    50410563       

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané OU-BA-OZP1-2016/066422-2 

Číslo živnostenského registra 110-249490 

bankové spojenie:   

číslo účtu:     

v mene ktorého koná:  Ing. Andrea Turanská 

(ďalej len ako „Dodávateľ“) 

 

 

II.  

Úvodné ustanovenie 
 

1. Objednávateľ je právnickou osobou založenou podľa ust. § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 

Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie 

podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a 

medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.  

 

2. Objednávateľ sa zúčastní podujatia  s názvom Prezentácie cestovného ruchu Slovenska 

v Nemecku („Warum nicht mal Urlab in der Slowakei“), ktorú organizuje Zahraničné 

zastúpenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Berlíne, Nemecko, 

v dňoch 1. - 4.10. 2018. Prezentácie sa uskutočnia v mestách Berlín (1.10.2018), Lipsko 

(3.10.2018), Mníchov (4.10.2018). Prezentácie sú určené pre odbornú verejnosť, ktorú 

tvoria zástupcovia médií, cestovných kancelárií a touroperátorov. 

 

3. Dodávateľ bol Objednávateľom identifikovaný ako úspešný uchádzač verejného 

obstarávania na „Zabezpečenie profesionálnych informačno – prezentačných služieb 



v nemeckom jazyku pre destináciu Bratislava na prezentáciách v Nemecku“ na základe 

Výzvy na predloženie ponuky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov zo 

dňa 18. 9. 2018. 

 

4.  Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy ich práv a povinností 

týkajúcich sa Zabezpečenia profesionálnych informačno – prezentačných služieb 

v nemeckom jazyku pre destináciu Bratislava na prezentáciách v Nemecku. Program 

prezentácií tvorí Prílohu č. 2 zmluvy. 

 

5. Predmet tejto zmluvy sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby 

SR.  

 

 III. 

Predmet plnenia  

 

1. Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy je zabezpečenie profesionálnych informačno 

– prezentačných služieb v nemeckom jazyku pre destináciu Bratislava na prezentáciách 

v Nemecku 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ zabezpečí prezentáciu Bratislavy ako destinácie 

cestovného ruchu účastníkom podujatia s názvom „Prezentácie cestovného ruchu 

Slovenska v Nemecku“ („Warum nicht mal Urlab in der Slowakei“) organizovaného 

zahraničným zastúpením Ministerstva dopravy a výstavby SR v Nemecku. Prezentácie sa 

uskutočnia v dňoch 1. – 4. októbra 2018 v Berlíne, Lipsku a Mníchove, a to:   

a) Dňa 1. októbra 2018 v čase od 13:30 hod do 18:00 hod. v budove Landesvertretung 

Baden – Württemberg, Tiergartenstrasse 15, Berlín 

b) Dňa 2. októbra 2018 v čase od 13:00 hod do 17:00 hod.  v budove Europäische 

Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bildung und Kultur Gemeinnützige Stiftung 

bürgerlichen Rechts, Markt 10, Lipsko 

c) Dňa 4. októbra 2018 v čase od 10:00 hod do 14:00 hod. v budove Hanns-Seidel-Stiftung, 

Konferenzzentrum München, Lazarettstraße 33, Mníchov. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah prezentácie destinácie Bratislava musí pozostávať 

zo základných informácií o destinácii (najmä: poloha, dostupnosť, populácia, mena, 

členstvo v európskych a medzinárodných organizáciách ap.), história, najvýznamnejšie 

turistické atraktivity, významné kultúrno – spoločenské podujatia, atraktívne produkty 

cestovného ruchu, lokálna gastronómia s dôrazom na vinársku tematiku, majstrovstvá 

sveta v ľadovom hokeji 2019 v Bratislave. Konkrétna forma a detailný obsah prezentácie  

je predmetom dohody zmluvných strán, dĺžka prezentácie je cca 30 minút. 

 

IV. 

Práva a povinnosti Dodávateľa 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s informáciami 

uvedenými v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zabezpečiť profesionálne 

informačno – prezentačné služby v nemeckom jazyku pre destináciu Bratislava na 

prezentáciách v Nemecku. Dodávateľ je pri plnení predmetu zmluvy povinný postupovať 



samostatne v súčinnosti s Objednávateľom. Kontaktnou osobou Objednávateľa je Daniela 

Chrančoková (mail: chrancokova@visitbratislava.com).  

2. Dodávateľ sa zaväzuje pripraviť a spracovať prezentáciu destinácie Bratislava vo formáte 

ppt resp. pdf v súlade s čl. III, bodom 3 zmluvy, s rešpektovaním pokynov a odporúčaní 

Objednávateľa v termíne podľa vzájomnej dohody zmluvných strán, nie však neskôr ako 

do 28.9.2018. 

 

3. Dodávateľ sa zaväzuje dostaviť sa na miesta prezentácie uvedené v čl. III, bode 2 zmluvy 

včas, a to min. 45 min. pred začiatkom každej prezentácie. 

 

4. Dodávateľ sa zaväzuje k odbornému a kvalifikovanému odprezentovaniu destinácie 

Bratislava odbornému publiku v nemeckom jazyku na každej z prezentácií uvedených 

v čl. III, bode  2 zmluvy. 

 

5. Dodávateľ sa zaväzuje zotrvať na mieste konania prezentácie počas celej doby trvania, 

vrátane zotrvania na programe, ktorý nasleduje po prezentácii (tombola, individuálne 

rozhovory ap.). 

 

6. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť si všetky potrebné náležitosti súvisiace s plnením 

predmetu zmluvy, a to vrátane zabezpečenia dopravy do Nemecka a z Nemecka, 

ubytovania, prepravy na mieste (okrem prepravy z Berlína do Lipska a z Lipska do 

Mníchova, ktorú zabezpečuje Zahraničné zastúpenie Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky v Berlíne, Nemecko), stravného, poistenia a prípadných ďalších 

súvisiacich náležitostí, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. 

 

7. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení tejto zmluvy postupovať riadne, včas a s 

odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 

požiadavky Objednávateľa a ustanovenia tejto zmluvy. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje, že 

predmet plnenia na základe tejto zmluvy bude dodaný v primeranej kvalite. 

 

8. Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas na 

vytvorenie jeho podobizní, obrazových snímok, obrazových záznamov, zvukových 

záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, výtvarných stvárnení alebo fotografií počas 

prezentácie Bratislavy realizovanej na základe tejto zmluvy a ich  následné spracovanie 

pre účely propagácie Bratislavy a Slovenskej republiky.   Dodávateľ udeľuje súhlas podľa 

tohto bodu zmluvy bezodplatne, v neobmedzenom rozsahu, bez územného obmedzenia 

a na neobmedzený čas. Objednávateľ je oprávnený postúpiť udelený súhlas na tretiu 

osobu. 

 

9. Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie prezentácie Bratislavy 

realizovanej Dodávateľom na základe tejto zmluvy a záznamov tejto prezentácie 

vyhotovených v zmysle tejto zmluvy, a to všetkými spôsobmi použitia v neobmedzenom 

rozsahu za účelom propagácie Bratislavy a Slovenskej republiky. Dodávateľ udeľuje 

licenciu podľa tohto bodu zmluvy ako výhradnú, bez časového a teritoriálneho 

obmedzenia.  Objednávateľ je oprávnený postúpiť udelenú licenciu na tretiu osobu, ako 

aj udeľovať tretím osobám sublicencie, pričom uvedené právne úkony si nevyžadujú 

písomnú formu a súhlas Objednávateľa.  

 

 

mailto:chrancokova@visitbratislava.com


 

 

 

 

V. 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie 

predmetu tejto zmluvy a za plnenie tejto zmluvy zaplatiť Dodávateľovi odplatu. 

 

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi podklady potrebné k zostaveniu 

prezentácie v zmysle čl. III, bodu 3 Zmluvy, ako aj všetky ďalšie relevantné informácie 

potrebné k riadnemu plneniu predmetu Zmluvy. Zároveň je poverený zástupca 

Objednávateľa, ktorým je Daniela Chrančoková (mail: 

chrancokova@visitbratislava.com), povinný poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť a aktívne 

participovať na zostavení prezentácie destinácie.  

 

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť na miestach 

konania prezentácií podľa čl. III, bodu 2, písm. a, b, c, a to prostredníctvom zástupcu 

Objednávateľa prítomného na mieste, ktorým je Daniela Chrančoková (mail: 

chrancokova@visitbratislava.com).  

 

4. V prípade porušenia povinností zo strany Dodávateľa, je Objednávateľ oprávnený 

požadovať zjednanie nápravy, a to písomne na adresu Dodávateľa, alebo elektronicky na 

adresu aturanska2015@gmail.com. 

 

5. Dodávateľ je povinný vytknuté nedostatky okamžite odstrániť.  

 

 

VI. 

Odplata 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odplate za plnenie predmetu tejto zmluvy v zmysle 

prílohy č. 1 a prílohy č. 2 tejto zmluvy, v sume 1755,- Eur (slovom: 

jedentisícsedemstopäťdesiatpäť EUR). Dodávateľ nie je platcom DPH. Súčasťou 

dohodnutej odplaty za plnenie predmetu tejto zmluvy je odmena Dodávateľa za plnenie 

predmetu zmluvy. Odplata je konečná a zahŕňa všetky náklady Dodávateľa, ktoré súvisia 

s plnením tejto zmluvy.  

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude odmenu fakturovať Objednávateľovi po 

ukončení podujatia „Prezentácie cestovného ruchu Slovenska v Nemecku“ . Povinnou 

súčasťou faktúry vystavenej za plnenia poskytnuté Dodávateľom na základe tejto zmluvy 

je preberací protokol, v ktorom zodpovedný zástupca Objednávateľa potvrdí prevzatie 

plnenia dodaného Dodávateľom na základe tejto zmluvy. 

 

3. Odmenu uhradí Objednávateľ bezhotovostne na bankový účet Dodávateľa uvedený v čl. 

I. tejto zmluvy. Faktúra Dodávateľa musí spĺňať všetky náležitosti daňového a účtovného 

dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, prílohou faktúry musí byť 

Odovzdávací protokol. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia 

Objednávateľovi, nie však skôr ako po odstránení nedostatkov a vád vytknutých 
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Objednávateľom. V prípade, ak faktúra nebude vystavená v súlade s právnymi predpismi 

platnými v čase jej vystavenia alebo nebude obsahovať dohodnutú prílohu, Objednávateľ 

o tom upovedomí Dodávateľa. Pokiaľ Dodávateľ vady faktúry alebo jej prílohy 

neodstráni, splatnosť Odmeny, resp. faktúry neplynie. 

 

 

VII. 

Sankcie 
 

1. Ak má predmet plnenia vady, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z dohodnutej 

odmeny.  

 

2. Ak Dodávateľ neposkytne plnenie predmetu tejto zmluvy riadne, včas alebo 

vo vyhovujúcej kvalite, pričom ide o podstatné porušenie tejto zmluvy, má Objednávateľ 

právo uplatniť si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- Eur za každé jednotlivé 

preukázateľné porušenie tejto zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 

náhradu škody.  

 

 

VIII. 

Ochrana osobných údajov 

 

1. Osobné údaje fyzických osôb – zmluvných strán a osôb prostredníctvom ktorých zmluvné 

strany konajú a plnia predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spracúvajú obe  zmluvné 

strany. Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, 

účelom spracúvania osobných údajov je výlučne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovávania 

osobných údajov je 5 rokov po zániku platnosti tejto zmluvy, ak osobitný zákon 

nestanovuje inak. 

 

2. Dotknutá osoba  má v zmysle GDPR 

a. právo požadovať od zmluvných strán prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej 

osoby; 

b. právo na opravu osobných údajov; 

c. právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných 

údajov; 

d. právo na prenosnosť osobných údajov; 

e. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

3. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko zmluvnej strany, štatutára 

zmluvnej strany a kontaktnej osoby zmluvnej strany, e-mailová adresa a telefónne číslo 

zmluvnej strany a kontaktnej osoby zmluvnej strany ako aj ďalších osobných údajov 

v rozsahu uvedenom v článku I. tejto zmluvy, je požiadavkou, ktorá je potrebná na 

plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedených osobných údajov má za následok 

nemožnosť plniť túto zmluvu. 

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje 

v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy spracúvajú, o ich vyššie uvedených 

právach vyplývajúcich z GDPR.   
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5. Zmluvné strany deklarujú, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

 

 

 

 

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

2. Táto zmluva sa môže meniť len dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

 

3. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a iných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

 

4. Ak zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej strane inú adresu, zmluvné strany 

komunikujú prostredníctvom adries uvedených v čl. I. tejto zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory týkajúce sa práv a povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy budú riešiť primárne mimosúdnou cestou - dohodou.  

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha, a to:  

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č. 2 – Program podujatia Prezentácie cestovného ruchu Slovenska v Nemecku 

 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strany po jej 

podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 

prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave dňa 24.9.2018 

 

Objednávateľ:  

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 
 

 

  

 

V Bratislave dňa 24.9.2018 

 

Dodávateľ: 
 

 

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. 

výkonný riaditeľ 

 Ing. Andrea Turanská 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
Príloha č. 1  

OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Predmetom zákazky je Zabezpečenie profesionálnych informačno – prezentačných služieb v nemeckom 

jazyku pre destináciu Bratislava na prezentáciách v Nemecku pre  Bratislavskú organizáciu cestovného 

ruchu/Bratislava Tourist Board (BTB) a to: 

 

Špecifikácia predmetu plnenia 
 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (ďalej len BTB) sa zúčastní podujatia s názvom 

Prezentácie cestovného ruchu Slovenska v Nemecku („Warum nicht mal Urlab in der Slowakei, 

ktoré organizuje zahraničné zastúpenie Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) 
v Berlíne, Nemecko. Podujatie sa uskutoční v troch mestách – Berlín, Lipsko, Mníchov, 
v termíne od 1. do 4. 10. 2018. Je zamerané na odbornú verejnosť v cestovnom ruchu 
(cestovné kancelárie, médiá, touroperátori ap.), pričom predpokladaná účasť je cca 60 
účastníkov na každej prezentácii. Bližšie informácie sú uvedené v sprievodnom materiáli 
spracovanom zahraničným zastúpením SR , ktorý tvorí Prílohu č. 2 k Výzve na predloženie 
ponuky. 
Predmetom zákazky je zabezpečenie profesionálnych informačno – prezentačných 
služieb v nemeckom jazyku pre destináciu Bratislava na prezentáciách v Nemecku. Obsah 
prezentácie Bratislavy je predmetom dohody medzi úspešným uchádzačom a povereným 
zástupcom verejného obstarávateľa, ktorým je Daniela Chrančoková (mail: 
chrancokova@visitbratislava.com). Prezentácia bude v rozsahu min. 30 min. a bude 
obsahovať základné informácie o Bratislave (poloha, dostupnosť, obyvateľstvo, história) 
a informácie o turistickej ponuke a najväčších turistických atraktivitách mesta, 
podujatiach, gastronómii a produktoch CR. Od uchádzača sa očakáva komplexné 
zabezpečenie prezentácie, vrátane dodatočného poskytovania informácií účastníkom 
prezentácií po ich skončení v rámci individuálnych rozhovorov. Podujatia sa zúčastní aj 1 
zástupca verejného obstarávateľa, ktorý bude úspešnému uchádzačovi k dispozícii počas 
celej doby trvania podujatia a ktorý bude zodpovedný za poskytovanie relevantných 
informácií o BTB a jej aktivitách účastníkom prezentácií. 
Uchádzač do svojej cenovej ponuky zahrnie aj: 

 Cestovné náklady zo Slovenska do Berlína,  predpokladaný termín cesty: dňa 30.9. 

2019, vrátane transferov 

 Cestovné náklady z Mníchova na Slovensko, predpokladaný termín cesty: dňa 

4.10.2018, vrátane transferov 

 Náklady na miestnu dopravu súvisiace s presunmi na miesta prezentácie – miestna 

verejná doprava (presuny medzi jednotlivými mestami Berlín, Lipsko a Mníchov 

zabezpečuje MDV) 

mailto:chrancokova@visitbratislava.com


 Ubytovanie 

 Všetky prípadné iné súvisiace náklady (poistenie ap.) 

 Honorár za služby spojené  so zabezpečením informačno – prezentačných služieb 

v zmysle Prílohy č. 2 

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača: 
- odbornú a profesionálnu prípravu na prezentáciu, potrebné podklady k prezentácii sú 
dostupné na stránke www.visitbratislava.com, úspešnému uchádzačovi budú 
k dispozícii ako aj dodatočné podklady, ktoré mu dodá verejný obstarávateľ  
- dostavenie sa na každú prezentáciu v zmysle rozpisu uvedeného v Prílohe č 2 s min. 45 
min. predstihom pred začiatkom prezentácie 
- zotrvanie na mieste konania prezentácie počas celej doby trvania, vrátane zotrvania na 
programe, ktorý nasleduje po prezentácii (tombola, individuálne rozhovory ap.) 

d) Dňa 1. októbra 2018 v čase od 13:30 hod do 18:00 hod. v budove Landesvertretung 

Baden – Württemberg, Tiergartenstrasse 15, Berlín 

e) Dňa 2. októbra 2018 v čase od 13:00 hod do 17:00 hod.  v budove Europäische 

Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bildung und Kultur Gemeinnützige Stiftung 

bürgerlichen Rechts, Markt 10, Lipsko 

f) Dňa 4. októbra 2018 v čase od 10:00 hod do 14:00 hod. v budove Hanns-Seidel-Stiftung, 

Konferenzzentrum München, Lazarettstraße 33, Mníchov. 

- profesionálny, aktívny a korektný prístup počas celej doby trvania podujatia 
a rešpektovanie zmluvne dohodnutých podmienok v rámci Zmluvy o poskytovaní 
služieb, ktorú na základe vzájomnej dohody uzavrie verejný obstarávateľ s úspešným 
uchádzačom po uzatvorení verejnej súťaže 
- rešpektovanie harmonogramu uvedeného v Prílohe č. 2 
- prípravu a spracovanie prezentácie destinácie Bratislava vo formáte ppt, resp. pdf, 
vrátane tematických fotografií, zameranú na základné informácie o Bratislave, históriu 
a kultúru Bratislavy, top turistické atraktivity na miesta, top podujatia, gastronómiu, 
vinárstvo, produkty cestovného ruchu. 
Uchádzač pri kalkulácii nákladov vychádza z informácií uvedených v Prílohe č. 2 Výzvy 
na predloženie cenovej ponuky. 
Úspešný uchádzač sa musí preukázať kópiou dokladu o jazykovom vzdelaní (nemecký 
jazyk) a musí mať oprávnenie na predmet činnosti súvisiaci s predmetom zákazky (napr. 
oprávnenie na poskytovanie sprievodcovských služieb ev. reklamných a marketingových 
služieb služieb). 
Verejný obstarávateľ nebude hradiť žiadne náklady nad rámec predloženej cenovej 
ponuky úspešného uchádzača.  
Predkladaná cenová ponuka musí zahŕňať všetky súvisiace náklady spojené s predmetom 
zákazky. 
 
 

 

 

 

 

 



        
 
            Príloha č. 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Warum nicht mal Urlaub in der Slowakei? 
Prezentácie CR Slovenska v Nemecku 

Berlín, Lipsko, Mníchov 

1.-4.10.2018 
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Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik  
Hildebrandstr. 25 

10785 Berlin 
Tel.: +49-30-25 94 26 40 

E-Mail: office.de@slovakia.travel 
www.slovakia.travel 

 

     
 

 

 

 

 Warum nicht mal Urlaub in der Slowakei ? 
Lernen Sie die Slowakei kennen  

Urlaub in Slowakei ist immer eine gute Idee 

 
 

Prečo nie dovolenka na Slovensku? 

Spoznajte Slovensko 

Dovolenka na Slovensku je vždy dobrý nápad 

 

 

 

  

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
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Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik  
Hildebrandstr. 25 

10785 Berlin 
Tel.: +49-30-25 94 26 40 

E-Mail: office.de@slovakia.travel 
www.slovakia.travel 

 

     
 

 

 

1. Prezentácie CR Slovenska v Nemecku, Berlín, Lipsko, Mníchov 

1.-4.10.2018 
 

Nedeľa, 30.09.2018  

  

 Príchod do Berlína 

 Ubytovanie v Hoteli Landesvertretung Baden-Württemberg, Tiergartenstr. 15, 10785 

Berlin  

 

Pondelok, 01.10.2018 

 

13 :30 – 18 :00 Prezentácia CR Slovenska  

               Landesvertretung Baden-Württemberg, Tiergartenstr. 15, 10785 Berlin 

 Ubytovanie v Hoteli Landesvertretung Baden-Württemberg, Tiergartenstr. 15, 10785 

Berlin 

 

Utorok, 02.10.2018 

  

 Presun z Berlína do Lipska (2 osobnými vozidlami) 

13 :00 – 17 :00 Prezentácia CR Slovenska  

              Europäische Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bildung und Kultur 

                            Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts, Markt 10, 04109 Leipzig 

 Ubytovanie v Hoteli …………., Lipsko 

 

Streda, 03.10.2018 

  

 Presun z Lipska do Mníchova (2 osobnými vozidlami) 

 Ubytovanie v Hoteli Gambino City Hotel Stachus GmbH, Bayerstraße 7, 80335 

München 

 

Štvrtok, 04.10.2018 

  

10 :00 – 14 :00 Prezentácia CR Slovenska  

               Hanns-Seidel-Stiftung, Konferenzzentrum München, Lazarettstraße 33, 80636 

München 

 Odchod z Mníchova na Slovensko 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
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Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik  
Hildebrandstr. 25 

10785 Berlin 
Tel.: +49-30-25 94 26 40 
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V prípade potreby prenocovania do 5.10.2018 

 Ubytovanie v Hoteli Gambino City Hotel Stachus GmbH, Bayerstraße 7, 80335 

München 

 

 

 

2. Termín a miesto prezentácie 
1.10.2018 /  13,30 – 18,00 hod., predpokladaná účasť do 60 osôb 

 

Landesvertretung Baden-Württemberg 

Tiergartenstr. 15 

10785 Berlin  

Tel. 030 25456-131 

Mail: gaestehaus@lvtberlin.bwl.de, veranstaltungen@lvtberlin.bwl.de 

www.lvbw-angebote.de 

 

 
 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
mailto:gaestehaus@lvtberlin.bwl.de
mailto:veranstaltungen@lvtberlin.bwl.de
http://www.lvbw-angebote.de/
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Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik  
Hildebrandstr. 25 

10785 Berlin 
Tel.: +49-30-25 94 26 40 
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. 

 

Návrh Programu: 

Warum nicht mal Urlaub in der Slowakei ? 

Lernen Sie die Slowakei kennen  

Urlaub in Slowakei ist immer eine gute Idee 

 
Prečo nie dovolenka na Slovensku? 

Spoznajte Slovensko 

Dovolenka na Slovensku je vždy dobrý nápad 
 

 

Die Slowakei ist ein außergewöhnliches Land. Auf einem kleinen Territorium finden Sie 

nahezu Alles: Naturschönheiten und historische Sehenswürdigkeiten, eine reiche 

Volkskultur und Folklore sowie Unterhaltung in den lebhaften Stadtgassen. Lassen Sie 

sich von den Schönheiten dieses Landes bezaubern und genießen Sie das einzigartige 

Ambiente, das es bietet. Erleben Sie die Anziehungskraft der Natur, die sich mit einer 

reichen Geschichte, Kultur und Tradition verbindet. Lernen Sie die Slowakei kennen – 

Urlaub in der Slowakei ist immer eine gute Idee. 

 

(Slovensko je výnimočná krajina. Na malom území nájdete takmer všetko: prírodné krásy a 

historické pamiatky, bohatá ľudová kultúra a folklór, ako aj zábava v živých uliciach mesta. 

Nechajte sa očariť krásou tejto krajiny a vychutnajte si jedinečné prostredie, ktoré ponúka. 

Zažite príťažlivosť prírody, ktorá spája bohatú históriu, kultúru a tradíciu. Spoznajte 

Slovensko - dovolenka na Slovensku je vždy dobrý nápad.) 
 

 
Datum und Ort:   Montag, 01. Oktober 2018 /Pondelok, 01.október 2018 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
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Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik  
Hildebrandstr. 25 

10785 Berlin 
Tel.: +49-30-25 94 26 40 

E-Mail: office.de@slovakia.travel 
www.slovakia.travel 

 

     
 

 

Dátum a miesto konania:  Landesvertretung Baden-Württemberg 

 Tiergartenstr. 15 

 10785 Berlin  

 

Zeit/Čas:    13.30 – 18:00  

 

13:30 Registrierung der Teilnehmer /Regis t rác ia  pozvaných  

 

14:00 Eröffnung /Slávnostné otvorenie  

Eröffnungsansprache des  Botschafter der Slowakischen Republik in Deutschland/  

Príhovor  Veľvys lanca  S lovenskej  republ iky v  Nemecku  

H.E. Peter Lizák, Botschafter der Slowakischen Republik in Deutschland 

 

Videoprojektion/ Premietanie videa Good Idea Slovakia 

Ansprache /Úvodný pr íhovor  Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik 

 
 
 
Prezentácia Slovenska 
Bratislava mesto, kde nájdete ozajstný život 

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD., + 1 osoba, BRATISLAVA TOURIST BOARD 

(video, Bratislava, vinné cesty, MS v hokeji 2019,....) 
 

Prezentácia Slovenska 
Mesto Košice 

Miloslav Klíma +1 osoba,  VISIT KOŠICE 

(video, Košice, MS v hokeji 2019, Priame letecké spojenie, Vysoké Tatry ....) 

 
Prezentácia Slovenska 
Región Košice 

Ing. Miroslava Šeregová Hnatková,  Košice Región Turizmus 
(video, Región Košice, vinné cesty, Unesco,....) 

 
Prezentácia Slovenska 
Kúpele Trenčianske Teplice 

Andrej Puček + 1 osoba, Kúpele Trenčianske Teplice a.s. 

(video, Kúpele Trenčianske Teplice,....) 

 

17:00      Tombola /  lotéria cien pre nemeckých účastníkov 

 

Buffet, Fragen und Antworten 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
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Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik  
Hildebrandstr. 25 

10785 Berlin 
Tel.: +49-30-25 94 26 40 

E-Mail: office.de@slovakia.travel 
www.slovakia.travel 

 

     
 

 

Občerstvenie, otázky a odpovede 

 

Kostenloses Buffet nach den Präsentationen serviert und Für weitere Einzelgespräche 

und Diskussionen stehen slowakische Partner und die Tourismus-Vertretung der 

Slowakischen Republik zur Verfügung.  

Neben exklusiven bietet die Zusammenarbeit im Tourismus wir sorgen Slowakischen 

Delikatessen und Slowakischen Weinen.   

Bezplatný bufet sa podáva po prezentáciách a Zastúpenie cestovného ruchu Slovenskej 

republiky, slovenskí partneri sú k dispozícii na ďalšie individuálne stretnutia a diskusie. 

Okrem exkluzívnej ponuky spolupráce v oblasti cestovného ruchu ponúkneme aj slovenské 

pochúťky a slovenské vína. 
 
NB: Begrenzte Sitzplätze nur - bitte RSVP per E-Mail an 
Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik, Hildebrandstr. 25, 10785 Berlin 
E-Mail: office.de@slovakia.travel 
Pozn .: Len obmedzené sedenie - láskavo RSVP prostredníctvom e-mailu na adrese 
Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik, Hildebrandstr. 25, 10785 Berlin 
E-Mail: office.de@slovakia.travel 

 

 

 

 

2.10.2018/  13,00 – 17,00 hod. predpokladaná účasť do 60 osôb 

 
Europäische Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bildung und Kultur 

Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts 

Markt 10 

04109 Leipzig 

Tel.:      +49 341 3939-4110 

Mail:      vorstandssekretariat@rdg-stiftung.eu 

Web:     www.rdg-stiftung.eu 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
mailto:office.de@slovakia.travel
mailto:office.de@slovakia.travel
mailto:vorstandssekretariat@rdg-stiftung.eu
http://www.rdg-stiftung.eu/
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Hildebrandstr. 25 

10785 Berlin 
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Návrh Programu: 

Warum nicht mal Urlaub in der Slowakei ? 

Lernen Sie die Slowakei kennen  

Urlaub in Slowakei ist immer eine gute Idee 

 
Prečo nie dovolenka na Slovensku? 

Spoznajte Slovensko 

Dovolenka na Slovensku je vždy dobrý nápad 
 

 

Die Slowakei ist ein außergewöhnliches Land. Auf einem kleinen Territorium finden Sie 

nahezu Alles: Naturschönheiten und historische Sehenswürdigkeiten, eine reiche 

Volkskultur und Folklore sowie Unterhaltung in den lebhaften Stadtgassen. Lassen Sie 

sich von den Schönheiten dieses Landes bezaubern und genießen Sie das einzigartige 

Ambiente, das es bietet. Erleben Sie die Anziehungskraft der Natur, die sich mit einer 

reichen Geschichte, Kultur und Tradition verbindet. Lernen Sie die Slowakei kennen – 

Urlaub in der Slowakei ist immer eine gute Idee. 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
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Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik  
Hildebrandstr. 25 

10785 Berlin 
Tel.: +49-30-25 94 26 40 

E-Mail: office.de@slovakia.travel 
www.slovakia.travel 

 

     
 

 

 

(Slovensko je výnimočná krajina. Na malom území nájdete takmer všetko: prírodné krásy a 

historické pamiatky, bohatá ľudová kultúra a folklór, ako aj zábava v živých uliciach mesta. 

Nechajte sa očariť krásou tejto krajiny a vychutnajte si jedinečné prostredie, ktoré ponúka. 

Zažite príťažlivosť prírody, ktorá spája bohatú históriu, kultúru a tradíciu. Spoznajte 

Slovensko - dovolenka na Slovensku je vždy dobrý nápad.) 
 

 

Datum und Ort:                 Dienstag, 02. Oktober 2018 /Utorok, 02.október 2018 

Dátum a miesto konania: Europäische Stiftung der Rahn Dittrich Group für Bildung und 

Kultur 

Gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts 

Markt 10 

04109 Leipzig 

 

Zeit/Čas:    13.00 – 17:00  

 

13:00 Registrierung der Teilnehmer /Regis t rác ia  pozvaných  

 

13:30 Eröffnung /Slávnostné otvorenie  

Eröffnungsansprache des  Honorarkonsul der Slowakischen Republik für Sachsen 

und Thüringen/  

Príhovor  Honorárneho konzula Slovenskej republiky pre Sasko a Durínsko 

H.E. Dr. Albrecht Tintelnot, Honorarkonsul der Slowakischen Republik für Sachsen 

und Thüringen 

 

Videoprojektion/ Premietanie videa Good Idea Slovakia 

Ansprache /Úvodný pr íhovor  Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik 

 
 
Prezentácia Slovenska 
Bratislava mesto, kde nájdete ozajstný život 

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD., +1 osoba, BRATISLAVA TOURIST BOARD 

(video, Bratislava, vinné cesty, MS v hokeji 2019,....) 
 

Prezentácia Slovenska 
Mesto Košice 

Miloslav Klíma +1 osoba, VISIT KOŠICE 

(video, Košice, MS v hokeji 2019, Priame letecké spojenie, Vysoké Tatry ....) 

 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
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Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik  
Hildebrandstr. 25 

10785 Berlin 
Tel.: +49-30-25 94 26 40 

E-Mail: office.de@slovakia.travel 
www.slovakia.travel 

 

     
 

 

Prezentácia Slovenska 
Región Košice 

Ing. Miroslava Šeregová Hnatková,  Košice Región Turizmus 
(video, Región Košice, vinné cesty, Unesco,....) 

 
Prezentácia Slovenska 
Kúpele Trenčianske Teplice 

Andrej Puček + 1 osoba, Kúpele Trenčianske Teplice a.s. 

(video, Kúpele Trenčianske Teplice,....) 

 

17:00      Tombola /  lotéria cien pre nemeckých účastníkov 

 

Buffet, Fragen und Antworten 

Občerstvenie, otázky a odpovede 

 

Kostenloses Buffet nach den Präsentationen serviert und Für weitere Einzelgespräche 

und Diskussionen stehen slowakische Partner und die Tourismus-Vertretung der 

Slowakischen Republik zur Verfügung.  

Neben exklusiven bietet die Zusammenarbeit im Tourismus wir sorgen Slowakischen 

Delikatessen und Slowakischen Weinen.   

Bezplatný bufet sa podáva po prezentáciách a Zastúpenie cestovného ruchu Slovenskej 

republiky, slovenskí partneri sú k dispozícii na ďalšie individuálne stretnutia a diskusie. 

Okrem exkluzívnej ponuky spolupráce v oblasti cestovného ruchu ponúkneme aj slovenské 

pochúťky a slovenské vína. 
 
NB: Begrenzte Sitzplätze nur - bitte RSVP per E-Mail an 
Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik, Hildebrandstr. 25, 10785 Berlin 
E-Mail: office.de@slovakia.travel 
Pozn .: Len obmedzené sedenie - láskavo RSVP prostredníctvom e-mailu na adrese 
Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik, Hildebrandstr. 25, 10785 Berlin 
E-Mail: office.de@slovakia.travel 

 

 

 

 

04.10.2018 /  10,00 – 14,00 hod. predpokladaná účasť do 60 osôb 

 

 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
mailto:office.de@slovakia.travel
mailto:office.de@slovakia.travel
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Tel.: +49-30-25 94 26 40 

E-Mail: office.de@slovakia.travel 
www.slovakia.travel 

 

     
 

 

Hanns-Seidel-Stiftung 

Konferenzzentrum München, Lazarettstraße 33, 80636 München 

 Tel: 089-1258 513,  www.konfmuc.de 

 

 

 
Návrh Programu: 

Warum nicht mal Urlaub in der Slowakei ? 

Lernen Sie die Slowakei kennen  

Urlaub in Slowakei ist immer eine gute Idee 

 
Prečo nie dovolenka na Slovensku? 

Spoznajte Slovensko 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
http://www.konfmuc.de/
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Dovolenka na Slovensku je vždy dobrý nápad 
 

 

Die Slowakei ist ein außergewöhnliches Land. Auf einem kleinen Territorium finden Sie 

nahezu Alles: Naturschönheiten und historische Sehenswürdigkeiten, eine reiche 

Volkskultur und Folklore sowie Unterhaltung in den lebhaften Stadtgassen. Lassen Sie 

sich von den Schönheiten dieses Landes bezaubern und genießen Sie das einzigartige 

Ambiente, das es bietet. Erleben Sie die Anziehungskraft der Natur, die sich mit einer 

reichen Geschichte, Kultur und Tradition verbindet. Lernen Sie die Slowakei kennen – 

Urlaub in der Slowakei ist immer eine gute Idee. 

 

(Slovensko je výnimočná krajina. Na malom území nájdete takmer všetko: prírodné krásy a 

historické pamiatky, bohatá ľudová kultúra a folklór, ako aj zábava v živých uliciach mesta. 

Nechajte sa očariť krásou tejto krajiny a vychutnajte si jedinečné prostredie, ktoré ponúka. 

Zažite príťažlivosť prírody, ktorá spája bohatú históriu, kultúru a tradíciu. Spoznajte 

Slovensko - dovolenka na Slovensku je vždy dobrý nápad.) 

 
 

 

Datum und Ort:                 Donnerstag, 04. Oktober 2018 /Štvrtok, 04.október 

2018 

Dátum a miesto konania: Hanns-Seidel-Stiftung 

Konferenzzentrum München 

Lazarettstraße 33 

80636 München 
 

Zeit/Čas:    10:00 – 14:00  

 

09:30 Registrierung der Teilnehmer /Regis t rác ia  pozvaných  

 

10:00 Eröffnung /Slávnostné otvorenie  

Eröffnungsansprache des  Generalkonsul der Slowakischen Republik in München 
/  

Príhovor  Generálneho konzula SR v Mníchove 

H.E. Ján Voderadský, Generalkonsul der Slowakischen Republik in München 

 

Videoprojektion/ Premietanie videa Good Idea Slovakia 

Ansprache /Úvodný pr íhovor  Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik/ 

moderátor Juraj Solčány ekonomický diplomat,  Generálny konzulát SR v Mníchove 

 

 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
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Prezentácia Slovenska 
Bratislava mesto, kde nájdete ozajstný život 

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD., +1 osoba, BRATISLAVA TOURIST BOARD 

(video, Bratislava, vinné cesty, MS v hokeji 2019,....) 
 

Prezentácia Slovenska 
Mesto Košice 

Miloslav Klíma +1 osoba, VISIT KOŠICE 

(video, Košice, MS v hokeji 2019, Priame letecké spojenie, Vysoké Tatry ....) 

 
Prezentácia Slovenska 
Región Košice 

Ing. Miroslava Šeregová Hnatková,  Košice Región Turizmus 
(video, Región Košice, vinné cesty, Unesco,....) 

 
Prezentácia Slovenska 
Kúpele Trenčianske Teplice 

Andrej Puček + 1 osoba, Kúpele Trenčianske Teplice a.s. 

(video, Kúpele Trenčianske Teplice,....) 

 

17:00      Tombola /  lotéria cien pre nemeckých účastníkov 

 

Buffet, Fragen und Antworten 

Občerstvenie, otázky a odpovede 

 

Kostenloses Buffet nach den Präsentationen serviert und Für weitere Einzelgespräche 

und Diskussionen stehen slowakische Partner und die Tourismus-Vertretung der 

Slowakischen Republik zur Verfügung.  

Neben exklusiven bietet die Zusammenarbeit im Tourismus wir sorgen Slowakischen 

Delikatessen und Slowakischen Weinen.   

Bezplatný bufet sa podáva po prezentáciách a Zastúpenie cestovného ruchu Slovenskej 

republiky, slovenskí partneri sú k dispozícii na ďalšie individuálne stretnutia a diskusie. 

Okrem exkluzívnej ponuky spolupráce v oblasti cestovného ruchu ponúkneme aj slovenské 

pochúťky a slovenské vína. 
 
NB: Begrenzte Sitzplätze nur - bitte RSVP per E-Mail an 
Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik, Hildebrandstr. 25, 10785 Berlin 
E-Mail: office.de@slovakia.travel 
Pozn .: Len obmedzené sedenie - láskavo RSVP prostredníctvom e-mailu na adrese 
Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik, Hildebrandstr. 25, 10785 Berlin 
E-Mail: office.de@slovakia.travel 

 

mailto:office.de@slovakia.travel
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3. Účastníci  

 
BRATISLAVA TOURIST BOARD 

BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU 

 Šafárikovo námestie 3, SK- 811 02 Bratislava 

web: visitbratislava.com 

 

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD. 

Vedúci oddelenia stratégie, projektov a destinačného manažmentu 

tel.:  +421 905 998 154 

e-mail.: chrancokova@visitbratislava.com 

 

+ 1 osoba 
 

 
VISIT KOŠICE 

Miloslav Klíma +1 osoba ? 

Výkonný riaditeľ 
Hlavnej 59 
040 01 Košice 

tel.:  +421 (0) 55 625 88 88 

e-mail.: miloslav.klima@visitkosice.org 

visit@visitkosice.org 

www.visitkosice.eu 

 

 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
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http://www.visitkosice.eu/


23 

 
 

Tourismus-Vertretung der Slowakischen Republik  
Hildebrandstr. 25 

10785 Berlin 
Tel.: +49-30-25 94 26 40 

E-Mail: office.de@slovakia.travel 
www.slovakia.travel 

 

     
 

 

Ing. Miroslava Šeregová Hnatková  
komunikačný manažér | communication manager 

Košice Región Turizmus  

Hlavná 48, Košice, 040 01, Slovakia  

tel.: +421 948 951 595  

e-mail.: miroslava.seregova@kosiceregion.com 

www.kosiceregion.com 

 

 
Andrej Puček + 1 osoba ? 

riaditeľ pre obchod a marketing 

Kúpele Trenčianske Teplice a.s. 

T.G.Masaryka 21 

914 51 Trenčianske Teplice 

tel.: +421 915 791 593 

e-mail.: pucek@slktn.sk 

www.kupele-teplice.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:office.de@slovakia.travel
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4. Ubytovanie 
 

30.9.-2.10.2018  

 

Landesvertretung Baden-Württemberg 

Tiergartenstr. 15, 10785 Berlin, Tel. 030 25456-131 

Mail: gaestehaus@lvtberlin.bwl.de, veranstaltungen@lvtberlin.bwl.de 

www.lvbw-angebote.de 

  
Predbežná rezervácia : 30.9.-2.10.2018  

3 x € 200,00 za dvojlozkovu izbu (bez raňajok)/ izba/ 30.9.-2.10.2018 (2 noci) 

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD. + Ing. Silvia Renácsová  

Andrej Puček + 1 osoba (prosím upresniť meno) 

Ing. Miroslava Šeregová Hnatková + 1 osoba z VISIT KOŠICE (prosím upresniť meno) 
 

1 x € 200,00 za dvojlozkovu izbu (bez raňajok)/ izba/ 30.9.-2.10.2018 (2 noci) 

Miloslav Klíma 

Prosím potvrdiť Váš záujem o rezervované ubytovanie a spresniť deň príchodu do 

Berlína ! 

Podrobné informácie k ubytovaným je potrebné zaslať čo najskôr ! 

 

 

2.10.-3.10.2018 

Lipsko – v procese zabezpečovania 

 

 

 

 

 

3.10.-5.10.2018 

 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
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Gambino City Hotel Stachus GmbH 
Bayerstraße 7 · 80335 München 

t +49 89 545842-104, m +49 175 5278743 

hotel-stachus.com  , gambinocityhotels.com 

  
 

Predbežná rezervácia : 3.10.-5.10.2018 

(od 22.9. do 10.3.2018 prebieha v Mníchove Oktoberfest  - všetky ceny ubytovania sú 

zvýšené a už v súčastnej dobe väčšinou nedostupné) 

 

3 x € 239,00 za dvojlozkovu izbu (s ranajkami gratis)/ noc/izba 

Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD. + 1 osoba  

Andrej Puček + 1 osoba (prosím upresniť meno) 

Ing. Miroslava Šeregová Hnatková + 1 osoba z VISIT KOŠICE (prosím upresniť meno) 
 

1 x € 209,00 za jednolôžkovú izbu (s ranajkami gratis)/noc/izba  

Miloslav Klíma 

 

Prosím potvrdiť Váš záujem o rezervované ubytovanie a spresniť deň odchodu 

z Mníchova ! 

Podrobné informácie k ubytovaným je potrebné zaslať čo najskôr ! 

 

 

 

 

5. Ďaľšie informácie : 

 
 Pozvánky : budú zasielané koncom augusta 2018 s potvrdením účasti do 20.9.2018  

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
http://hotel-stachus.com/
http://gambinocityhotels.com/
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 Zoznam pozvaných hostí : cestovné kancelárie, zastúpcovia médií, podnikateľské 

subjekty v oblasti cestovného ruchu – zoznam potvrdených pozvaných hostí Vám bude 

následne poskytnutý 

 

 Prezentačný materiál, prospekty, darčeky : 

Prezentačný materiál, prospekty, darčeky, víno, prezenty, ktoré bude potrebné odviesť 

do Nemecka na prezentácie prosím doručiť do 19.9.2018 na adresu : 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Námestie Slobody 6| 810 05 Bratislava | Slovenská republika 

Mgr. Gabriela Šturdíková 

 Sekcia cestovného ruchu 

 Tel: +421 2 594 94 458 | Mobil: +421 918 336 249 

 gabriela.sturdikova@mindop.sk  

  

 Prezentácie a videá : prosím zaslať cez úschovňu do 25.9.2018 na 

office.de@slovakia.travel 

mailto:office.de@slovakia.travel
http://www.slovakia.travel/
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