
Správa zo služobnej cesty 

Workshop KICK SACKA 

Kúpele Brusno 02.-03.02.2023 

Ako zástupca BTB sme sa spolu s predsedom predstavenstva Vladimírom Grežom a výkonným 

riaditeľom Tomášom Koniarom zúčastnili 1. workshopu Slovenskej Asociácie Cestovných Kancelárií 

a Cestovných Agentúr, ktorý sa konal v Kúpeľoch Brusno v termíne 2.-3.2.2023. 

Cieľom workshopu bolo skoordinovanie činností jednotlivých subjektov cestovného ruchu, ktoré 
majú podporiť slovenský príjazdový cestovný ruch. Workshop nadväzoval na úspešnú 
konferenciu SLOVAKIA TRAVEL v Košiciach a má ambíciu odpovedať na otázky čo funguje 
a nefunguje v príjazdovom cestovnom ruchu, ako by to mohlo fungovať lepšie, aké sú očakávania 
a postoje jednotlivých subjektov a ako sa najlepšie pripraviť na sezónu 2023. 
 
Na workshope sa zúčastnili predstavitelia národnej agentúry Slovakia Travel, Ministerstva 
dopravy SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovenskej asociácie 

cestovných kancelárií a cestovných agentúr a zástupcovia vybraných OOCR a KOCR. 

V prvý deň programu prebiehali úvodné prezentácie zástupcami SACKA, KICK, Slovakia Travel, 

AOCR o hlavnom profile a činnosti zastupovaných subjektov, po ktorých nasledovali diskusné 

panely zástupcov vyššie spomenutých subjektov plus MD SR a MZVaEZ. Podrobný program 

s menami zástupcov obsahuje príloha č. 1 tohto dokumentu s názvom „Program“.  

V druhý deň workshopu sa konali pracovné stretnutia  vybraných OOCR a KOCR so slovenskými 

incomingovými CK a CA – podrobný zoznam zúčastnených a rozvrh sedení je uvedený v prílohe č. 

2 z názvom „Rozvrh B2B stretnutí“, v rámci ktorých sme sa postupne stretli so zástupcami ôsmich 

CK. Ich menný zoznam spolu s podpisom sublicencie na poskytnuté fotografie na propagáciu 

destinácie je uvedený v prílohe č. 3 „Sublicenčný súhlas“. Cestovné kancelárie už buď mali 

Bratislavu ako jednu z ponúkaných destinácii vo svojich itinerároch, alebo ju plánujú zahrnúť 

v rámci skupinových zájazdov po Slovensku. Išlo o skupiny od 8-40 osôb leisure zamerania 

z nemecky hovoriacich krajín (D, A, CH) ako aj zo škandinávskych a pobaltských krajín. V jednom 

prípade išlo o malé skupinky a jednotlivcov z USA a Kanady, kde išlo o tzv. „heritage turizmus“ – 

návšteva potomkov Slovákov žijúcich v severnej Amerike. 

Bratislava, 6.2.2023 

Zuzana Valacsai 

 


