SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty:
Prezentácia Bratislavy na podujatí Slovenské dni v Prahe
2019
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:
Praha, Česká republika
Miesto konania:
Pešia zóna Anděl
Dátum od - do:
25. – 26.9.2019
Účastník ZPC za BTB:
Alžbeta Melicharová
Barbara Csibreiová
Michal Drugaj
Michal Foltýn
Jana Kačalová
Český trh vzhľadom na geografickú blízkosť a relevantnosť ponuky patrí medzi prioritné trhy
pri propagácii turistickej ponuky Bratislavy v zahraničí. S cieľom zvýšiť informovanosť
obyvateľov a návštevníkov Prahy o turistickej ponuke Bratislavy sa zástupcovia BTB zúčastnili
na dvojdňovom open-air podujatí s názvom „Slovenské dni v Prahe“.
Hlavným organizátorom podujatia bolo Ministerstvo dopravy a výstavby – zahraničné
zastúpenie cestovného ruchu SR v ČR. Hlavnými partnermi a spoluorganizátormi boli
Bratislava Tourist Board a Bratislava Región Tourism.
V rámci bohatej prezentácie slovenských regiónov si mohli okoloidúci vychutnať tradičné
slovenské špeciality ako halušky, lokše, baraní guláš, grilovaný syr, skalický trdelník,
bratislavské rožky, syrové špeciality, slovenský hotdog, ríbezľové víno, pivo z malých
pivovarov, víno skvelých slovenských vinárov a tatranský čaj – Tatratea, slovenskú whisky atď.
Zo Slovenska pricestovala široká paleta ponuky cestovného ruchu – od Tatier k Dunaju.
Národný stánok Slovenska spolu s hlavnými destináciami hlavné mesto Bratislava a Bratislava
regiónom. Svoju aktuálnu ponuku predstavil i Košický a Žilinský región, s aktuálnymi novinkami
pricestovali i zástupcovia z Vysokých Tatier, Oravy, Spiša, Pienin, Stredného Slovenska,
Horehronia, Novohradu i Podpoľania, nemohlo chýbať ani južné Slovensko zastúpené Žitným
Ostrovom a Podunajskom. Okoloidúci návštevníci si mohli nakúpiť i slovenské suveníry ako
slovenskú majoliku, šúpoľové bábiky, oblečenie z vlny s čičmianskymi ornamentmi, medové
perníky, fujaru, pastiersky bič, originálne slovenské ponožky od firmy Fusakle a mnohé ďalšie.
O slovenský hudobný program sa postarali viacerí slovenskí interpréti a ich kapely – Čarovné
ostrohy, Ultrazvuk, Katarína, Ščevlíková, Medial Banana, Martin Brxa a vyvrcholením
programu bol Polemic.
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V rámci programu prebiehali na pódiu súťaže o zaujímavé hodnotné ceny – pobytové vouchery
na Slovensku a regionálne produkty zo Slovenska. BTB sa spolupodieľalo na organizácii
a produkcii podujatia, zabezpečením moderátora a hudobných vystúpení. Taktiež poskytlo
vecné ceny do súťaží, ako aj vouchre, ktoré boli poskytnuté členmi BTB
Priestor pre prezentáciu Bratislavy bol v centrálnej časti pešej zóny Anděl, neďaleko hlavného
pódia, gastrozóny a v rámci priestoru, kde prebiehal program išlo o priestor, kde sa zdržiavalo
najviac ľudí. V stánku bol prítomný okrem zástupcov BTB aj zástupca BRT a zástupkyňa MDV
SR. Bratislavu prezentovali na podujatí predajca Bratislavských rožkov, Devínskeho ríbezláku,
výrobca Šúpolienkových bábik a keramika s motívmi Majoliky. Okrem iného pozornosť pútali
choduliari. Ich vystúpenia medzi ľuďmi, ktorí reprezentovali Bratislavu, bratislavský región, ako
aj celé Slovensko, upozorňovali okoloidúcich na náš stánok, pomocou nadrozmernej makety
propagovali turistickú kartu Bratislava City&Region Card. Svojimi originálnymi vstupmi pútali
pozornosť tak detí, ako aj dospelých a počas svojich vystúpení patrili medzi atrakcie, ktorým
bola venovaná najväčšia pozornosť.
Záujem návštevníkov stánku bol konkrétny, hľadali konkrétne témy a produkty a viacerí mali
už naplánovaný termín návštevy. Zastavili sa najmä Česi a Slováci žijúci v Prahe. Najväčší
záujem bol o propagačné materiály mapy, brožúry Vidieť a Zažiť, o brožúru Tajné Fajné a
najžiadanejšie informácie sa týkali prehliadok, turistickej karty Bratislava City&Region Card,
podujatí, ubytovania, dopravných spojení.
Slovenské dni v Prahe navštívilo viac ako 50 tisíc ľudí, zo všetkých strán sme dostávali
pozitívne reakcie na ich realizáciu. Veríme, že sme mnohých namotivovali k návšteve
Slovenska a Bratislavy, čím dosiahneme zvýšenie aktívneho zahraničného cestovného ruchu
SR z Českej republiky.
Cieľom podujatia, bolo predstaviť Slovensko a Bratislavu ako miesto s bohatou ponukou
cestovného ruchu, skvelou kultúrou, kvalitnou gastronómiou a jedinečným folklórom
i tradíciou. Tento cieľ bol splnený a celkovo je možné hodnotiť Slovenské dni v Prahe ako
podujatie plné zážitkov, slovenskej vône, chute a výbornej atmosféry
Spracoval: Ing. Michal Drugaj
Bratislava, 7.10.2019
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