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SPRÁVA 

zo zahraničnej pracovnej cesty: 

Prezentácia Bratislavy v Budapešti 2019 
 

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:   

Budapešť, Maďarsko 

 

Miesto konania: 

Slovenský inštitút v Budapešti 
Adresa: Rákóczi út 15, 1088 Budapest 

 

Dátum od - do:  

29.5.2019 

 

Účastníci ZPC za BTB:   

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., Ing. Silvia Renácsová 

 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) v spolupráci so Zahraničným zastúpením CR 

Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) a Slovenským inštitútom v Budapešti sa tradične 

pred začiatkom letnej sezóny predstavila pred maďarskými médiami, cestovnými kanceláriami 

a odbornou verejnosťou v priestoroch Slovenského inštitútu. Podujatie otvorila Soňa Jelínková, 

riaditeľka zahraničného zastúpenia MDV SR pre Maďarsko a riaditeľka Slovenského inštitútu 

Ildikó Šipošová. V mene BTB prítomných privítal Tomáš Koniar, výkonný riaditeľ.   

 

Novinky a podujatia letnej sezóny a skorej jesene v Bratislave predstavila Silvia Renácsová, 

z oddelenia marketingu BTB. Nakoľko maďarská klientela má dobré znalosti o klasickej ponuke 

Bratislavy a maďarský trh je pravidelne zásobovaný tlačovými správami o aktuálnych dianiach 

v Bratislave, prezentácia sa sústredila na nové projekty a rekonštrukcie (napr. rekonštrukcia 

Maximiliánovej fontány, projekt Sadni si, Dáždnikova ulica), aktuálne a pripravované výstavy 

v múzeách a galériách (Mednyánszky v Nedbalke, SNM, hrad, GMB, Danubiana atď.), 

zaujímavosti novej divadelnej sezóny jubilujúceho Slovenského národného divadla a na výber  

podujatí rôznych žánrov nadchádzajúcej sa letnej sezóny a skorej jesene s dôrazom na sériu 

programov v rámci Kultúrneho leta a hradných slávností. Na maďarskom trhu je veľký záujem 

aj o korunovačnú minulosť, preto sme pozornosť venovali aj korunovačnej téme. Upozornili sme 

na posun termínu Bratislavských korunovačných dní na september a zároveň sme informovali 

o otvorení korunovačného foto-video pointu v Michalskej veži od júna do septembra.  

 

Účastníkov zaujala aj prezentácia stavieb a pamiatok z obdobia baroka, socializmu a súčasnej 

modernej doby. Vyzdvihli sme výhody využitia turistickej karty Bratislava City & Region Card a 

Bratislava sa predstavila aj ako zelené mesto, prezentáciu ukončilo premietnutie nového 

videofilmu Zelená Bratislava.  

 

Medzi účastníkmi sme vyžrebovali výhercov balíčkov s propagačnými predmetmi a BC kariet. 

Prezentáciu príjemne dopĺňal hudobný sprievod harfistky Márie Kmeťkovej a gitaristu Pavla 

Berezu, ktorí prezentovali programy Kultúrneho leta, kde aj pravidelne vystupujú.  
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Počas individuálnych rozhovorov so zástupcami maďarských médií a touroperátorov sme 

poskytli ďalšie informácie o turistickej ponuke Bratislavy a každý účastník obdržal tlačovú 

správu, ktorá spolu s prezentáciou a fotografickým materiálom sa dala stiahnuť aj v elektronickej 

podobe na www.visitbratislava.com/budapest. Pred prezentáciou sme poskytli interview aj do 

rádia Trend FM a verejnoprávnej MTVA národnostné vysielanie.  

 

Bezprostredne po prezentácii vyšli články v online médiách, napr. na najvýznamnejšom 

odbornom portáli CR pre B2B www.turizmus.com  aj v rámci denne rozosielaného newslettra, 

ďalšie mediálne výstupy pribudnú postupne.   

 

https://turizmus.com/desztinaciok/pozsony-innovacioi-a-nyarra-1164244? 

https://szeretunkutazni.hu/2019/05/30/setalj-ulj-le-es-erezd-jol-magad-pozsonyban/ 

 

Spracovala: Silvia Renácsová 

Bratislava, 31.5.2019 

Fotodokumentácia: 
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