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VÝROČNÁ SPRÁVA ODDELENIA CESTOVNÉHO RUCHU 2012
Oddelenie cestovného ruchu (ďalej OCR) Bratislavského samosprávneho kraja v roku
2012 vo svojej činnosti napĺňalo ustanovenia zákona č.302/2001Z.z. o samospráve
vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní
podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o
medzinárodnej spolupráci,
zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č.
503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
Dňa 27.01.2012 Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 10
súhlasilo so vznikom Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) a s návrhom
zakladateľskej zmluvy a stanov v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, schválilo v bode B.1. členstvo
Bratislavského samosprávneho kraja v krajskej organizácii cestovného ruchu, v bode
B.2. - vytvorenie programu 1.6, v bode B.3. presun pomernej časti bežných výdavkov
v rozpočte na rok 2012 z programu 4 vo výške 154 000,- eur, z programu 13 vo
výške 75 000,- eur, z prvku 3.3.2 vo výške 25 000,- eur na podprogram 1.6. a v bode
B.4. členský príspevok BSK do organizácie na rok 2012 vo výške 254 000,- eur
z podprogramu 1.6. V časti C poverilo predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
zvolaním ustanovujúceho valného zhromaždenia, založením krajskej organizácie
cestovného ruchu a nominovaním zástupcu Bratislavského samosprávneho kraja na
ustanovujúcom valnom zhromaždení za predsedu krajskej organizácie CR. V časti D
uložilo riaditeľovi úradu zabezpečiť registráciu krajskej organizácie cestovného ruchu
na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a
presun dotknutých činností oddelenia cestovného ruchu vrátané transferu pomernej
časti finančných príspevkov vo forme členského pre obdobie od 15.3.2012 do konca
roka 2012 s termínom plnenia 14.3.2012.
Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava
vznikla 15.02.2012 registráciou na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR pod č. 08557/2012/SCR a bola zapísaná do zoznamu krajských organizácií
cestovného ruchu. Transfer pomernej časti finančných prostriedkov z rozpočtu BSK
bol vo forme členského príspevku vo výške 254.000,-EUR bol z účtu BSK odpísaný
dňa 13.3.2012 a poukázaný na účet KOCR. Ustanovujúce valné zhromaždenie KOCR Turizmus regiónu Bratislava sa uskutočnilo dňa 13.2.2012. Za predsedu KOCR bol
nominovaný a zvolený podpredseda BSK JUDr. Ivo Nesrovnal. Za výkonnú riaditeľku
bola zvolená Ing.Alžbeta Melicharová. Riadne zasadnutie valného zhromaždenia
členov KOCR sa uskutočnilo v roku 2012 trikrát (marec, apríl, september 2012).
KOCR prevzala dotknuté činnosti oddelenia cestovného ruchu BSK.
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Oddelenie cestovného ruchu vykonávalo v ďalšom období v priebehu roka 2012 svoje
aktivity v úzkej súčinnosti s KOCR, podieľalo sa na realizácii strategických
a koncepčných úloh, edičných aktivitách a podujatiach organizovaných KOCR.

Konkrétne úlohy vykonávané oddelením CR BSK v roku 2012:
A. STRATEGICKÉ a KONCEPČNÉ
► STRATÉGIA ROZVOJA CR V BSK
► ŠTÚDIE, PRIESKUMY A ANALÝZY
► BUDOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV: konzultácie, semináre
B. PROPAGÁCIA a KOMUNIKÁCIA
► VEĽTRHY, VÝSTAVY, PREZENTÁCIE
► EDIČNÉ AKTIVITY
► PRÁCA S ODBORNOU VEREJNOSŤOU
►► Infocesty, PR aktivity
►► Tlačené a elektronické médiá, web
prezentácie, mediálne kampane
C. REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA
► KOORDINÁCIA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU A ODBORNÍKMI CR
► ZASTÚPENIE V ODBORNÝCH PRACOVNÝCH SKUPINÁCH
D. ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

A. STRATEGICKÉ A KONCEPČNÉ DOKUMENTY

► Stratégia rozvoja CR v BSK na roky 2007-2013 (ďalej len Stratégia)
V roku 2012
pokračovalo napĺňanie cieľov Stratégie, ktorá bola vytvorená
v rámci projektu
podporeného z nenávratného finančného príspevku EÚ v zmysle
JPD NUTS II - Bratislava Cieľ2. Projekt bol realizovaný za aktívnej účasti partnerov z
miestnej samosprávy a podnikateľskej sféry. Stratégia predstavuje spoločný
program, ktorý postupne konkrétnymi aktivitami napĺňajú nositelia
taktických úloh. Napĺňanie cieľov Stratégie bolo premietnuté do programu aktivít
OCR a KOCR 2012.
V priebehu roka 2012 v rámci realizácie cieľa
Riadenie a realizácia dlhodobej rozvojovej koncepcie cestovného ruchu v BSK bola
založená a začala aktívne pracovať v regióne Krajská organizácia CR BSK. BSK KOCR vstúpilo a aktívne sa zúčastňovalo činnosti združenia Slovak Convention
Bureau.
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Podpora budovania

a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu BSK bola

vykonaná v spolupráci OCR a KOCR s odborom dopravy a združením aplikovanej
ekológie Daphne rekonštrukcia 36 informačných tabúľ na náučnom chodníku Nivou
rieky Moravy, ktorý je zároveň aj cyklochodníkom zapojeným do medzinárodnej
siete trás EUROVELO 13.
► ŠTÚDIE, PRIESKUMY, ANALÝZY

Pasportizácia súčasného stavu a návrh umiestnenia nových dopravných
značiek kultúrnych a turistických cieľov na území BSK
OCR v spolupráci s Oddelením verejného obstarávania a nákupu BSK a Odborom
dopravy BSK obstaralo v roku 2011 dokument „Pasportizácia súčasného stavu
a návrh umiestnenia nových dopravných značiek kultúrnych a turistických cieľov na
území BSK“ , ako východisko na realizáciu projektovej dokumentácie – návrhu na
osadenie dopravného značenia KTC v teréne. Dokument je dostupný na adrese
http://www.region-bsk.sk/cestovny-ruch-dokumenty.aspx. V roku 2012 bol v procese
verejného obstarávania vybraný dodávateľ projektovej dokumentácie dopravného
značenia KTC s následnou realizáciou (firma HAKOM s.r.o.)na 1.etapu značenia 8
kultúrno - turistických cieľov v území kraja.
Účasť v procese tvorby a v pripomienkovom konaní strategických
a koncepčných materiálov na krajskej a celoštátnej úrovni a úrovni EÚ.
OCR - KOCR v priebehu roka pripomienkovali materiály:
externe
- Stratégia rozvoja CR do r.2020
- Národný plán reforiem SR
- Analýza zahraničných skúseností a návrh národnej stratégie rozvoja
cyklistickej dopravy
Interne sa zúčastnili na tvorbe a pripomienkovaní dokumentov:
- Koncept riešenia územného plánu
regiónu
Bratislavský
samosprávny kraj
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
BSK 2014-2020 –
analytická a návrhová časť a Zásobník projektov oblasti cestovného
ruchu a kultúry
- Smernica o verejnom obstarávaní a kontrole
► BUDOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Okrem vlastných aktivít v rámci regiónu
sa OCR - KOCR i členovia Komisie
európskych záležitostí, regionálnej spolupráce
a CR
zúčastňovali podujatí
organizovaných BSK a podporili aktivity miestnej samosprávy, SACR, profesijných
a záujmových združení i cezhraničné podujatia.
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Pracovníci OCR - KOCR sa zúčastnili seminárov, konferencií, pracovných stretnutí:
- Pracovné stretnutie sekcie CR MDVRR SR a útvarov CR VÚC
(20.1.2012)
- Destinačný manažment a marketing (Banská Bystrica 2.-3.2.2012)
- Voda a cestovný ruch , nepriama účasť, zastúpenie BSK Nautiviou s.r.o.
(Hradec Králové, 15.-16.3.2012)
- Modelovanie úspešnej destinácie CR (Bratislava, BSK, 10.5.2012)
- Tvorba úspešnej destinácie CR (Bratislava, BSK, 29.10.2012)
- Strategické dokumenty BSK pre podporu vedy, výskumu, inovácii
a prípravu nového programovacieho obdobia 2014 -2020 (Bratislava
7.11.12)
- Plody zeme (Bratislava-Rača , 8.11.2012)
- Pracovné stretnutie MDVRR SR, SACR, BSK, KOCR k plánu veľtrhov
a výstav SACR 2013 (Bratislava, 26.11.2012)
- Cyklus workshopov na prenos know-how v oblasti destinačného
manažmentu z Dolného Rakúska – projekt Destinatour (6 workshopov
január až november 2012 so striedaním vo všetkých okresoch BSK)

Seminár „Vinohrady, zdroj hospodárskeho rastu“ (Bratislava, BSK, 3.12.2012)
sa uskutočnil
s podporu KOCR a organizačným zabezpečením OCR za účasti
vinohradníkov a vinárov Malokarpatského regiónu, odbornej verejnosti, štátnej
správy oblasti poľnohospodrátstva, stavebného poriadku, územného plánovania,
životného prostredia a miestnej samosprávy.
OCR priebežne poskytovalo konzultácie a podklady pre študentov vysokých škôl so
zameraním na cestovný ruch
pri spracovaní seminárnych, diplomových a
doktorandských prác.
B: PROPAGÁCIA A KOMUNIKÁCIA /prehľad aktivít viď tabuľka v prílohe/
► VEĽTRHY A VÝSTAVY, PREZENTÁCIE
V priebehu roka 2012 sa OCR podieľalo na aktivitách priameho marketingu na
domácej pôde a v zahraničí: na zahraničných podujatiach - na veľtrhoch CR Ferien
Messe Viedeň 2012 ( v stánku hl.mesta Bratislavy) , na Medzinárodnom
Dunajskom festivale v Ulme (júl 2012). Na domácom trhu organizovalo OCR
účasť na veľtrhu CR Slovakiatour v Bratislave (január 2012) a prezentáciu
hlavného mesta Bratislavy a regiónov Záhorie, Malokarpatského a Podunajska
vlastným stánkom v spolupráci s oddelením cestovného ruchu a marketingu
Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy, mestami Pezinok, Senec a Stupava. Na podujatí
Slovakiatour sa zúčastnili i zástupcovia partnerských regiónov Györ – Moson –
Sopron a Vojvodiny.
OCR - KOCR poskytli propagačný materiál pre prezentácie a podujatia BSK, TIKy
v kraji , zahraničné zastúpenia SACR (Poľsko, Holandsko), ITF Taipei, veľtrh v Oslo,
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kanceláriu BSK v Bruseli, Info centrum Viena Gate, Požičovňu bicyklov Lukatours
v Bratislave, Letnú školu slovenského jazyka SAS, medzinárodné semináre
a konferencie.
Spoločná cezhraničná publikácia BSK a Dolného Rakúska vydaná v rámci projektu
Destinatour 2013 sa distribuovala na významných európskych veľtrhoch cestovného
ruchu a podujatí aj prostredníctvom SACR.
OCR – KOCR sa podieľali
na podujatiach Župnej jesene - v spolupráci
s Mestským kultúrnym strediskom v Stupave a SACR
spolupracovali na
XVI.ročníku Slávností kapusty - Deň zelá 2012 (5.-7.10.2012), organizovanom
aj ako regionálne podujatie osláv Svetového dňa CR 2012. Toto podujatie svojím
zameraním podporuje nielen udržiavanie a rozvoj miestnych a regionálnych tradícií
ako súčasti ponuky pre turizmus, ale predstavuje úspešný produkt pre
trvaloudržateľný rozvoj cestovného ruchu, rovnako ako podujatie Festival Mlyn
v Plaveckom Štvrtku (jún 2012), na ktorom sa pravidelne zúčastňujú klienti DSS BSK
, ktorí tu prezentujú svoju tvorbu.
OCR spolupracovalo aj na podujatiach Jablkové hodovanie, IV.ročník (13.10.2012,
Dunajská Lužná, Jablonové, Stupava, Senec, Pezinok, Modra, Malacky, MČ Bratislavy
– Vajnory, Devínska Nová Ves, Ružinov, Nové Mesto), Farmárske trhy (15.9.2012),
Župná zabíjačka (Bratislava, 15.12.12) , Župné Vianoce (Stupava, 15.12.2012)
a SILVESTER 2012, ktoré predstavujú alternatívu pre obyvateľov Bratislavského kraja
v trávení voľného času.

OCR – KOCR – podporili toto podujatie vydaním informačného materiálu i podporou
sprievodného programu otváracieho dňa. Významným počinom r.2012 bolo
ukončenie projektu BSK - otvorenie cyklomosta cez rieku Moravu medzi
Devínskou Novou Vsou a Schlosshofom (slávnostné otvorenie - Picnic Bike
22.9.2012), ktoré zlepšilo dostupnosť turistickej ponuky priľahlej oblasti po obidvoch
stranách slovensko – rakúskej hranice.
► EDIČNÉ AKTIVITY
OCR – KOCR spolupracovali pri vydaní
propagačno - informačnej brožúry
Bratislava City & Region Guide 2012 – 2.polrok
s Magistrátom hl.mesta
Bratislavy
v anglicko - nemeckej mutácii , OCR spolupracovalo na podkladoch
v rámci edičného programu KOCR pre
Cyklomapu oblasti Malých Karpát
a Podunajska , brožúru CYKLOMOST v slovensko, nemecko, anglickej mutácii,
bedekri a DVD
„Križovatka farebných zážitkov“ a pripravilo „Kalendár
podujatí v Bratislavskom kraji na rok 2013“ (v elektronickej verzii), podporilo
vydanie DVD – Tanec medzi črepinami.
► PRÁCA S ODBORNOU VEREJNOSŤOU
►► Infocesty, PR aktivity

6

V rámci združenia Slovak Convention Bureau (SCB) sa OCR zúčastnilo na 5
zasadnutiach členov pracovnej skupiny SCB (z toho 2 valné zhromaždenia) na
ktorých bol prerokovaný návrh marketingového plánu SCB, marketingový a finančný
plán SCB a aktivity združenia. OCR aktívne spolupracovalo a poskytlo podklady pre
Slovakia Planner´s Guide a do mediálnej kampane (Press release), BSK
sa
zúčastnil na prezentácii členov SCB na veľtrhu EIBTM v Barcelone (november
2012). V roku 2012 bol podpísaný dodatok k Zmluve o združení SCB, ktorým sa
upravuje výška fifnančného príspevku členov združenia.
►► Tlačené a elektronické médiá, mediálne kampane, web prezentácie
Na stránke SACR pripravilo OCR info o podujatiach
kampane SACR na národnom portáli.

v rámci letnej a zimnej

Aktivity projektu cezhraničnej spolupráce sa prezentovali v rámci webu BSK
v samostatnej kategórii a boli prelinkované s webom vedúceho partnera projektu
Niederösterreich Werbung. Projektové aktivity sa prezentujú aj na webe Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja - sekcie CR, SACR, samospráv
a profesijných združení.
Priebežne boli poskytované informácie na web BSK, pre mesačník Bratislavský kraj,
pre regionálne médiá, do relácií cestovného ruchu. Pre regionálne zastúpenie SACR
uputávky na podujatia do letnej a zimnej kampane na národný web portál, tipy na
výlety na tému WINE&HIKE, pre TV Bratislava do diskusnej relácie „Možnosti
turistiky v prírode BSK“ . Tipy
- programy na výlety do Bratislavy,
priľahlých regiónov Rakúska boli spracované pre interaktívne DVD.
Inzercia bola pripravená pre periodikum MOSTY - „Naj Bratislavského kraja,
pamiatky, zaujímavosti“, pre mesačník Metropola „Letné tipy na výlety do
Bratislavského kraja“, Cestovný lexikón 2012/13 (Astor Slovakia), pre „
Prešporský podnikateľ“ (časopis BRK SOPK), Hotel Guide 2013(Hepex), pre
„Vínna a gastronomická turistika“ (C.O.T.), v rámci projektu „Twin City Rail“
v spolupráci so ŽSR textová časť o BK pre informačný bulletin .
Činnosť OCR a KOCR bola prezentovaná v mediálnych výstupoch v rámci publicity
projektu Destinatour – regionálne médiá – Pezinská TV, Západoslovenská TV,
Dúbravská TV, Podpajštúnske zvesti, Modranské zvesti ale aj celoslovenské
mienkotvorné médiá RTVS, TA3 a odborný časopis Cestovateľ.
V júli bol založená stránka na sociálnej sieti Facebook pre propagáciu činnosti
novovzniknutej Krajskej organizácie cestovného ruchu, podujatí BSK a aktivít
projektu Destinatour.

C. REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA
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► KOORDINÁCIA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU A ODBORNÍKMI CR
OCR sa podieľalo v letných mesiacoch 2012 na prieskume zariadení vhodných
pre detské rekreácie a tábory v Bratislavskom kraji v spolupráci so SACR.
V spolupráci so Židovskou náboženskou obcou podporilo integráciu kultúrnych
aktivít, turistického produktu a vzdelávania pri otvorení Židovského komunitného
múzea v synagóge na Heydukovej
ulici
a vytvorení siluety neologickej
synagógy v Bratislave - Stratené mesto.
Založenie oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu v zmysle
Zákona o podpore cestovného ruchu č.91/2010 v znení neskorších predpisov,
podmienky vzniku oblastných a krajských organizácii a ich ďalšia existencia v praxi
boli témou pracovného stretnutia na úrade Bratislavského samosprávneho kraja za
účasti zástupcov ústredných orgánov štátnej správy cestovného ruchu (Ministerstva
dopravy, výstavby a RR SR, štátny tajomník, riaditeľka sekcie CR) a Slovenskej
agentúry pre cestovný ruch
so zástupcami KOCR
Bratislavského kraja
(29.10.12).
Workshopy a študijné cesty v rámci projektu Destinatour podporujú spoluprácu
zástupcov samospráv, inštitúcií, organizácií a podnikateľských subjektov v oblasti
cestovného ruchu na území kraja a dávajú priestor na diskusie na aktuálne témy.

► ZASTÚPENIE V ODBORNÝCH PRACOVNÝCH SKUPINÁCH
OCR - KOCR zastupovali záujmy BSK v pracovnej skupine cestovného ruchu v rámci
SK 8. V roku 2012 sa uskutočnili 2 zasadnutia v Bratislave 20.1.2012 a v Poprade
27.6.2012.
Komisia EZ,RS a CR zastupiteľstva BSK (zložená z 8 poslancov) v súlade
s harmonogramom práce ZBSK zasadala v priebehu roka 7 krát ,
prerokovala
odborné materiály predkladané na rokovania Zastupiteľstva BSK pripravené
oddelením CR:
-

-

Návrh zakladateľskej zmluvy, stanov, orgánov a sídla Krajskej
organizácie cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja
v zmysle Zákona
č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu
z 3.marca 2010 v znení neskorších predpisov (27.január 2012)
Informácia
o činnosti združenia Slovak Convention Bureau
a schválenie
návrhu Dodatku č.7 k Zmluve o združení Slovak
Convention Bureau (25.máj 2012)
Informácia o činnosti KOCR pre poslankyňu ZBSK p. Zemanovú
(21.9.2012)
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D. ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
V rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013
Bratislavský samosprávny kraj – OCR v súčinnosti s KOCR ako projektový partner
spolu s rakúskym vedúcim partnerom Niederösterreich Werbung implementuje
projekt Vytvorenie inštitucionálnej siete destinačného manažmentu BSK
prenosom Know-how DMO z partnerských prihraničných regiónov Dolného
Rakúska (DESTINATOUR 2013) pod prioritou Učiaci sa/znalostný región a
ekonomická konkurencieschopnosť, oblasť 1.2.
V priebehu roka sa uskutočnilo 6 workshopov Destinatour v rámci územia kraja
(január Bratislava, február Pezinok, apríl Stupava, jún Senec, október Modra
a november Lozorno ) zameraných na zvyšovanie profesionality v manažmente CR
na území BSK prostredníctvom prenosu know-how od expertov z Rakúska. Pre
účastníkov workshopov sa uskutočnili dve študijné cesty do Dolného Rakúska
s cieľom predstaviť destinačný manažment na úspešne realizovaných projektoch a
konkrétnych príkladoch v praxi - dvojdňová študijná cesta do destinácie DonauNiederösterreich v júni, v októbri jednodňová cesta do destinácie Weinviertel.
Nadväzne na prvé vydanie imidžovej brožúry Pôžitok – Genuss (jeseň 2011) bola
vydaná spoločná Mapa zážitkov v Dolnom Rakúsku a Bratislavskom regióne
(jeseň 2012)
Prvý ročník podujatia GenussFest bol v septembri 2012 v Modre počas
Malokarpatskeho vinobrania. Na Genussfeste 2012 v BSK sa spoločne s Rakúšanmi
prezentovali
turistické ciele, podujatia, gastronómiu, víno, kultúru a tradície –
ochutnávky, kultúrny program, súťaže, vzdelávacie programy Bratislavského kraja
a Dolného Rakúska. Cieľom bolo informovanie verejnosti jednak o projekte, o cieľoch
spolupráce dvoch regiónov a na druhej strane o turistickej ponuke BSK a Dolného
Rakúska, zdôraznenie podobnosti regiónov čo sa týka vinohradníckeho turizmu,
kulinárskeho umenia a kultúrnych tradícii. Vystupovali umelci aj z Bratislavské a
dolnorakúskeho regiónu a ochutnávali sa špeciality z obidvoch regiónov a celá akcia
bola moderovaná dvojjazyčne. V decembri 2012 sa uskutočnila
tlačová
konferencia k projektu v Bratislave
s výstupmi v slovenských a rakúskych
médiách.
Implementácia projektu Destinatour prebieha v zmysle naplánovaného časového
harmonogramu do konca roku 2013.
V rámci projektu RECOM – SK – AT (podpora spolupráce a zintenzívnenie
kooperácie medzi regiónmi na oboch stranách hranice)
spolufinancovaného z
Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2007 - 2013 uskutočnilo
OCR
prezentáciu aktivít projektu Destinatour- na workshope „ Turizmus
a voľnočasové aktivity v cezhraničnom priestore“ (Modra, september 2012).
V projekte CENTROPE sa OCR - KOCR
podieľalo na
zbere dát pre web
tourcentrope.eu (events, toi, cyclingroutes), zúčastnilo sa na sympóziu Centrope
9

Thematic Symposium „Products and services in Tourism of Centrope“ (Senec, júl
2012)
V roku 2012 vznikla platforma Danube Competence Centre na spoluprácu
a rozvoj podunajského turizmu. Zástupcovia BSK – KOCR sa zúčastnili pracovného
zasadnutia ( Sofia, december 2012).
Bratislava,

január 2013
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VÝROČNÁ SPRÁVA Oddelenia cestovného ruchu CR BSK 2012
A ) STRATEGICKÉ A KONCEPČNÉ DOKUMENTY, PRIESKUMY,
ANALÝZY
DOKUMENT
Poznámka
V ypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu dopravných značiek
kultúrnych a turistických cieľov (KTC) na území BSK s jej následnou realizáciou – Vybraný dodávateľ firma HAKOM, zmluva
Výber dodávateľa
uzatvorená 21.12.2012

B) PROPAGÁCIA A KOMUNIKÁCIA
NÁSTROJE
1.PRINTY/BROŽÚRY
CYKLOMOST
Kalendár podujatí BSK 2013
Mapa zážitkov v Dolnom Rakúsku a Bratislavskom kraji
2.PRIAMY MARKETING
Veľtrhy, výstavy
Slovakiatour 2012
Ferien Messe 2012
EIBTM Barcelona
Podujatia
Festival Mlyn

20000ks, SJ, NJ, AJ
elektronická forma
18 000ks, SJ,NJ,AJ,výstup z projektu Destinatour

realizátor Incheba Bratislava a.s.
v rámci expozície Magistrátu hl.m.BA
26.-30.11.2012
22.-23.6.2012

GENUSSFEST
Deň zelá
Jablkové hodovanie
Župná zabíjačka
Župné Vianoce
Silvester Bratislava 2012
Prezentačné predmety
Keramika - Majolika
DVD Tanec medzi črepinami
3.PRÁCA S ODBORNOU VEREJNOSŤOU
Infocesty a presstripy
Študijná cesta projektu Destinatour - Donau-Niederosterreich (jún),
Weinviertel(október)
Prezentácie a workshopy

sept.2012, Modra, aktivita projektu Destinatour
5.-7.10.2012
13.10.2012, org.zabezpečenie
15.12.2012
15.12.2012
31.12.2012

M.O.M.ent production s.r.o.

fin.podporené z NFP Programu cezhraničnej
spolupráce AT-SK, projekt Destinatour
fin.podporené z NFP Programu cezhraničnej
spolupráce AT-SK, projekt Destinatour

Cyklus workshopov Destinatour( 6 v priebehu roka)
Konferencie a semináre, vzdelávacie podujatia s účasťou BSK
Destinačný manažment a marketing
Voda a cestovný ruch
Modelovanie úspešnej destinácie
Tvorba úspešnej destinácie
Plody zeme
Seminár Vinohrady- zdroj hospodárskeho rastu regiónu
Koordinácia, pracovné stetnutia
Pracovné stetnutia SK 8 CR
4.PUBLIC RELATIONS A MÉDIÁ
Inzercia vo vybraných médiách
Letné tipy na výlety do BK
Letná kampaň na portáli www.slovakia.travel
Cestovný lexikón 2012-13
WINE&HIKE
Naj Bratislavského kraja, pamiatky, zaujímavosti
Prešporský podnikateľ
Twin City Rail
Doplnenie databázy fotografií
MS Agency
5.VYBAVENIE
6.INÉ NÁKLADY
Členský príspevok BSK do KOCR
Sprístupnenie synagógy na Heydukovej ulici BA- židovské komunitné múzeum
Stratené mesto - vytvorenie siluety neologickej synagógy
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február 2012, Banská Bystrica
marec 2012,Hradec Králové, spolupráca s
Nautivia
máj 2012 , Bratislava
október 2012, Bratislava
november 2012, Bratislava
december 2012 , Bratislava
20.1.2012, Bratislava, 27.6.2012 Poprad

Metropola
SACR
Astor Slovakia
pre SACR
MOSTY
BRK SOPK
ŽSR - MDVRR SR- OBB
19 fotografií

vzdelávací, oddychový ,kultúrny projekt

