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PREHLÁSENIE O SPOLUPRÁCI  

NA PODUJATÍ VIANOCE V BRATISLAVE 

 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 

Bratislava, registrovaná na Ministerstve dopravy a výstavby SR pod číslom 28351/2011/SCR 

a 16789/2012/SCR, zastúpená Ing. Alžbetou Melicharovou, predsedníčka predstavenstva

   

 

a 

 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom Židovská 1, 815 15 Bratislava, IČO: 

3079 4544, zastúpené: Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ 

 

 

týmto potvrdzujú, že  

 

 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko je organizátorom podujatia s názvom „Vianoce v 

Bratislave“, ktoré sa uskutoční v dňoch 23. 11. - 22. 12. 2018 v priestoroch historického centra 

mesta Bratislava (ďalej aj ako „podujatie“). Cieľom podujatia je priblíženie jedinečných tradícií 

širokej verejnosti spojených s oslavou najkrajších sviatkov v roku – Vianoc.  

Bratislavská organizácia cestovného ruchu je partnerom podujatia „Vianoce v Bratislave“ s 

podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR.  

Podujatie „Vianoce v Bratislave“ je významným opakujúcim sa kultúrno - spoločenským 

podujatím zastrešujúcim rozmanité programy pre rôzne vekové a záujmové skupiny. Súčasťou 

programu sú rôzne podujatia prezentujúce kultúru a históriu, ako aj celkovú ponuku Bratislavy 

ako atraktívnej destinácie.  

Cieľom spolupráce organizátora a partnera je zabezpečiť propagáciu a rozšíriť ponuku 

programov v rámci podujatia, ako aj prezentovať korunovačnú históriu Bratislavy, podujatie 

Bratislavské korunovačné dni, ako významné podujatie v kultúrnej ponuke Bratislavy 

a pozývať návštevníkov do otvoreného korunovačného foto – video pointu v Michalskej veži. 

 

A.  V rámci spolupráce zabezpečí Bratislavské kultúrne a informačné stredisko: 

a) dramaturgiu a logisticko-produkčnú realizáciu podujatia; 

b) zorganizovanie podujatia, vrátane zabezpečenia programu, medializácie, propagácie 

a technického zabezpečenia,  

c) organizáciu podujatia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a splní 

všetky povinnosti voči príslušným orgánom verejnej správy, ostatným partnerom 

podujatia a organizáciám kolektívnej správy autorských práv (SOZA, LITA), vrátane 
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zabezpečenia dostatočného počtu vyškolených organizátorov, bezpečnostnej služby, 

zdravotnej služby a zabezpečenia poriadku a hygienických služieb; 

d) koordináciu aktivít všetkých zúčastnených partnerov, a zabezpečí vzájomnú 

komunikáciu partnerov pri príprave a realizácii programov podujatia; 

e) koordináciu diplomatických relácií a úloh v súvislosti s podujatím; 

f) úhradu všetkých nákladov na organizáciu podujatia okrem nákladov na činnosti, ktoré 

sa v zmysle tohto prehlásenia zaväzuje uhradiť BTB; 

g) vytvorenie vizuálu podujatia a jeho komunikáciu na verejnosti; 

h) marketingovú podporu podujatiu; 

i) priestor na podujatí na umiestnenie prezentačno – propagačných materiálov BTB 

a materiálov prezentujúcich Bratislavské korunovačné dni (min. 2 ks beachflagy, 

bannery, vlajky ev. iné podľa priestorových možností); 

j) propagáciu podujatia v rámci svojich online komunikačných kanálov (webové stránky 

a sociálne siete mesta a mestských organizácií), a to tiež v anglickom a nemeckom 

jazyku; 

k) uvedenie loga BTB, webstránku BTB www.visitbratislava.com  a destinačného loga 

Slovenska na označenie aktivít spolufinancovaných z dotácií Ministerstva dopravy 

a výstavby SR „Dovolenka na Slovensku – Dobrý nápad“ na všetkých propagačných 

materiáloch, na webovej stránke a vo všetkých mediálnych výstupoch k podujatiu, pri 

ktorých je to možné.  

 

 

B. V rámci spolupráce zabezpečí Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

a) sprievodný program prezentujúci a propagujúci tému korunovačnej histórie Bratislavy 

a podujatia Bratislavské korunovačné dni v podobe zabezpečenia a financovania 

nasledovných umeleckých výkonov a sprievodných programov v zmysle programu 

podujatia v celkovej maximálnej hodnote 4200,- EUR s DPH:  

- umelecký program s názvom „História korunovácií v Bratislave“ - vystúpenie 

historickej umeleckej skupiny a zabezpečenie hereckých výkonov (šermiari, dobový 

sprievod), v dobovom oblečení a sprievodné slovo k prezentácii korunovačnej histórie 

Bratislavy a podujatia Bratislavské korunovačné dni, ako aj pozývanie návštevníkov 

do otvoreného korunovačného foto – video pointu v Michalskej veži v rámci sprievodu 

uličkami starého mesta. Program sa uskutoční v dňoch: 

- 30. 11. 2018 od 18:00 hod do cca. 18:50 hod, v priestoroch Michalskej brány 

a okolitých uličiek (dobový sprievod od Rybného námestia, cez Panskú, Ventúrsku 

a Michalskú ulicu k Michalskej bráne) 

- 7.12. 2018 od 18:00 hod do cca. 18:50 hod, v priestoroch Michalskej brány 

a okolitých uličiek (dobový sprievod od Rybného námestia, cez Panskú, Ventúrsku 

a Michalskú ulicu k Michalskej bráne) 

- 14.12. 2018 od 18:00 hod do cca. 18:50 hod, v priestoroch Michalskej brány 

a okolitých uličiek (dobový sprievod od Rybného námestia, cez Panskú, Ventúrsku 

a Michalskú ulicu k Michalskej bráne). 
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Maximálna celková suma za zabezpečenie umeleckých výkonov bude kryť aj všetky sprievodné 

náklady spojené so zabezpečením umeleckého programu (napr. preprava účinkujúcich ap.).  

 

b) propagáciu podujatia prostredníctvom svojich komunikačných kanálov (web 

www.visitbratislava.com a sociálne siete); 

 

Prehlásenie o spolupráci má len deklaratórny charakter, v prípade, ak sa podujatie 

z akýchkoľvek dôvodov (najmä v prípade vyššej moci) neuskutoční, nie sú ustanovenia tohto 

prehlásenia pre žiaden zo subjektov záväzné. 

 

V Bratislave dňa 23.11.2018                         

 

 

za Bratislavskú organizáciu   

cestovného ruchu         

 

 

 

 

 

 

Ing. Alžbeta Melicharová    

predsedníčka predstavenstva    

   

 

 

 

V Bratislave dňa 28.11.2018 

 

 

za Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Grežo 

riaditeľ 

 


