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SPRÁVA 

zo zahraničnej pracovnej cesty – podujatia: 

Česko-slovenský večer Praha  

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do:   

Česká republika – Praha  

  

Miesto konania: 

Obecný Dom a Cubex Centrum Praha, Praha  
 

Dátum od - do:  

10.-11.10. 2018 

 

Účastníci ZPC za BTB:   

Alžbeta Melicharová, Tomáš Koniar, Barbara Csibreiová, Sára Kollárová, Maroš Plitko, Peter 

Petrovič, Soňa Svoreňová 

 

Údaje o podujatí:  

V spolupráci s agentúrou Promotion, s.r.o. sa BTB zúčastnilo na organizácii podujatia Česko-

Slovenský večer, ktorý sa konal dňa 10. októbra 2018 v Obecnom Dome v Prahe pri 

príležitosti 100. výročia Československa. Cieľom podujatia bola  prezentácia krás Česka a 

Slovenska ako aj módna prehliadka slovenských a českých návrhárov ako i tradičných 

ľudových krojov. Súčasťou podujatia bol krst pamätnej mince k 100. výročiu založenia 

Univerzity Komenského v Bratislave. Česko-Slovenský večer sa uskutočnil pod záštitou 

veľvyslanca SR v ČR pána Petra Weissa, primátora Bratislavy pána Iva Nesrovnala, predsedu 

poslaneckej snemovne pána Radka Vondráčka a predsedu Národnej rady SR pána Andreja 

Danka. Zároveň, bolo počas podujatia odvysielané video k 70. výročiu časopisu Slovenka. 

Organizátor poskytol v rámci podujatia partnerovi za odplatu priestor na prezentáciu a 

propagáciu destinácie v pôsobnosti partnera t.j. mesta Bratislava. 

Český trh pre Bratislavu i celé Slovensko patrí medzi najdôležitejšie trhy už dlhé roky. Česi sa 

v Bratislave cítia ako doma, nemajú problém s jazykovou bariérou a vyhovujú im aj slovenské 

služby.   

 

V rámci spolupráce sa BTB ako partner podujatia zabezpečilo: 

1. spoluprácu pri zhotovení propagačných materiálov podujatia dodaním grafickej formy 

loga partnera a  destinačného loga Slovenska na označenie aktivít spolufinancovaných z dotácií 

Ministerstva dopravy a výstavby SR „Dovolenka na Slovensku – Dobrý nápad";  

2. dodanie organizátorovi video prezentácie Bratislavy (propagačné destinačné videá) za 

účelom jej prezentácie na podujatí; 

3. propagáciu Bratislavy počas trvania podujatia v priestore umiestnenom pred 

Smetanovou sálou, fotostenu Bratislavy, materiály o Bratislave, drobné reklamné predmety, 

bratislavské  rožky, víno z Malokarpatskej oblasti a personál; obidve ochutnávky sa stretli s 

úspechom, veľmi pozitívne prijaté od hostí a výborná spätná väzba 

4.        autobusovú dopravu pre účinkujúcich 

 

Dňa 11.10.2018 sa zúčastnilo BTB na prehliadke kongresových priestorov Cubex Centrum 

Praha zorganizovanou spoločnosťou GUARANT International spol. s r.o. 
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Fotodokumentácia: 

 

    

                   
 

      
 

    
 

 

Vyhotovila: 

  
 
 

19. 10. 2018 .............................................. 
MSc. Sára Kollárová 

odd. marketingu, eventov a destinačného manažmentu BTB 

 


