
Vyhodnotenie projektov Dotačnej schémy krajskej organizácie Bratislava Region Tourism na rok 2017 a výška pridelených dotácií na základe 

uznesení Valného zhromaždenia zo dňa 30.5.2017 

 

Č.P. IČO 
žiadateľa 

Žiadateľ  účel dotácie hodnotenie 
odbornej 
hodntiacej 
komisie        
v % 

výška 
uchádzačom 
požadovanej 
dotácie  

dátum 
schválenia 
žiadosti Valným 
zhromaždením 

výška poskytnutej 
dotácie po 
schválení 

1. 11695137 Renáta 
Hermysová 

Filmové zdokumentovanie tradičnej výroby a 

histórie keramiky (majoliky), ktorú priniesli na naše 

územie Habáni v 17. storočí. Autentické zachovanie 

majstrov a ich umenia vo vizuálnej podobe, priblíži 

proces výroby keramiky v šiestich jazykových 

mutáciách (SJ, AJ, NJ, Fr, Šp, Rus). Filmový dokument 

umožní turistom z rôznych kútov sveta, ktorí 

navštevujú dielňu Majolika R prekonať jazykovú 

bariéru a získať relevantné informácie o našej 

kultúre vo vlastnom jazyku. 

77        8 000,00 €  30. mája 2017      6 745,00 €  

2. 45745404 Nezisková 
organizácia 
Barbora 

Vytvorenie nového netradičného produktu 

cestovného ruchu pre destináciu Malé Karpaty, 

ktorý priláka  hlavne pre mladých ľudí a umožní im 

netradičné strávenie voľného času v prírode Malých 

Karpát. Produkt cestovného ruchu bude spájať 

prírodné a historické fenomény, tradíciu pestovania 

viniča, banícku históriu, tradičnú gastronómiu, ale aj 

ostatné aspekty cestovného ruchu v regióne a 

sieťovať širokú škálu aktérov cestovného ruchu. 

Špecifickými cieľmi projektu je aj tvorba 

propagačného filmu, tlačených propagačných 

79        8 000,00 €  30. mája 2017      6 745,00 €  



materiálov a zaškolenie sprievodcov k novému 

produktu. 

3. 305162 Obec Vinosady Vytvorenie včelárskeho náučného chodníka vo 

Vinosadoch, na cyklotrase medzi Modrou a 

Pezinkom. Náučný chodník, pozostávajúci z 5. 

náučných drevených tabúľ, osadených na 2 km dlhej 

včelej paši medonosných a peľonosných rastlín, 

umožní návštevníkom pozorovať včely priamo pri 

práci od jari do jesene. Súčasťou projektu bude 

osadenie lavičiek na oddych, stojan na bicykle, 

oplotenie a vstup do včelnice, vybudovanie 

dreveného domčeka a altánku, ktorý bude slúžiť ako 

medáreň, kde budú môcť návštevníci pozorovať 

proces výroby medu a zapojiť sa do tvorivých aktivít 

na spracovanie včelích produktov: výroba sviečok, 

kozmetiky s obsahom medu a pod. 

 

76        6 000,00 €  30. mája 2017      3 932,00 €  

4. 304956 Mesto Modra Vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá bude 

jednoduchou formou — vďaka vopred 

zadefinovaným okruhom, alebo individuálne 

zvolených cieľov - navigovať’ turistov k jednotlivým 

atraktivitám, a zároveň pomocou fotografií, textov a 

audio záznamu v slovenskom, anglickom a 

nemeckom jazyku priblíži a popíše tieto atraktivity. 

Ako doplnok - informovanie návštevníkov regiónu o 

možnostiach občerstvenia, ubytovania, návštev 

vinárstiev a vinoték, kúpe tradičných remeselných, 

umeleckých a farmárskych výrobkoch a navigovanie 

na tieto miesta. 

87      16 000,00 €  30. mája 2017    14 065,00 €  



5. 350095 Malokarpatské 
múzeum v 
Pezinku 

Cieľom projektu je zakúpenie mobilnej modulovej 

tribúny, ktorá by bola ľahko  montovateľná a 

skladovateľná. Slúžila by všetkým členom OOCR 

Malé Karpaty počas ich kultúrnych, remeselných či 

gastronomických podujatí. Jednotlivé subjekty 

OOCR Male Karpaty, by si ju bezplatne zapožičiavali. 

V tomto roku, by išlo o podujatia v mestách Pezinok, 

Modra, Svätý Jur a obci Dubová podľa priloženého 

časového harmonogramu. 

40        9 600,00 €  30. mája 2017                  -   €  

6. 179744 Múzeum 
mesta 
Bratislavy 

Realizácia kultúrno-spoločenského podujatia 

„Slnovrat na Devíne“, ktorý sa uskutoční dňa 

24.6.2017 na Hrade Devín. Špecifickým cieľom je 

atraktívnou formou sprístupniť obyvateľom 

Bratislavy a okolia kultúrno-historické  dedičstvo 

keltského obdobia na našom území konkrétne na 

NKP hrade Devín. Prvý pilier podujatia bude tvoriť 

historická keltská hudba a tance. Druhý pilier 

prezentácia kultúrnych, historických a umeleckých 

aktivít prostredníctvom ukážok tvorivých dielní a 

vzdelávacích aktivít s tematikou zo života 

starobylých keltských kmeňov, ich tradície, zvyky a 

kultúra. Tretí pilier podujatia tvoria divadelné 

predstavenia a ukážky bojového umenia keltských 

kmeťov. 

 

72      18 410,00 €  30. mája 2017    13 426,00 €  



7. 30808154 Židovská 
náboženská 
obec 

Vytvoriť moderný online informačný systém pre 

návštevníkov židovského ortodoxného cintorína v 

Bratislave. Informačný systém prístupný 

prostredníctvom QR kódov z mapy areálu, pritiahne 

odbornú aj laickú verejnosť so zameraním na 

kultúrne a historické hodnoty. Súčasťou projektu je 

osadenie informačnej tabule, ktorá tiež bude 

napojená na online systém pomocou QR kódu. Pre 

židovskú komunitu je cieľovou skupinou verejnosť s 

dôrazom na seniorov, ktorých k miestu viaže aj ich 

vlastná prežitá história a spomienky. Seniori budú aj 

prioritnými užívateľmi systému, ktorého hlavnými 

výhodami bude modernosť, prehľadnosť, 

prístupnosť a umožní lepšiu integráciu pamiatky 

medzi hlavné turisticky strategické aj pamäťové 

miesta Bratislavy. 

 

61        5 800,00 €  30. mája 2017      2 897,00 €  

8. 309982 Mesto Skalica Zaobstaranie infokiosku (elektronická tabuľa s 

dotykovým displejom) a jeho umiestnenie v 

Pamiatkovej zóne mesta Skalica. Infokiosk 

zatraktívnení služby v oblasti cestovného ruchu, 

zvýši informovanosti širokej verejnosti o dianí, 

pamätihodnostiach, tradíciách a o atraktívnych 

turistických cieľoch v meste Skalica a v celom 

regióne Záhorie. Infokiosk bude prezentáciou 

regiónu Záhoria vrátane mesta Skalica, pričom bude 

vyzdvihovať’ najatraktívnejšie kultúrno — historické 

produkty cestovného ruchu, bude nastavený najmä 

na podporu turizmu. Propagácia mesta Skalica a 

regiónu Záhorie, ako destinácie cestovného ruchu, 

79      14 899,20 €  30. mája 2017      9 909,00 €  



bude prostredníctvom inovačného informačného 

zariadenia zabezpečená nepretržite a bez 

obmedzení. 

 

9. 45624968 Authentic 
Slovakia s.r.o. 

Zvýšiť celoročnú návštevnosť atraktivít 

bratislavského regiónu prostredníctvom 

marketingovej podpory zážitkových výletov so 

sprievodcom. Výlety za poznaním zaujímavostí 

regiónu (Carpathian Castle Ruins Tour) a tradičných 

regionálnych produktov - ochutnávku tradičného 

devínskeho ríbezľového vína (Devín Hike and Drink 

Tour) výlety za autentickou gastronómiou 

záhorského vidieka (Village Pub Crawl) a ochutnávky 

vína vo Svätom Juri (Authentic Wine Tour). Projekt 

je zameraný na zvýšenie predajnosti týchto 

produktov marketingovými nástrojmi — cielenými 

online kampaňami, tlačou a distribúciou reklamných 

letákov, ako aj inzerciou a PR článkami v 

zahraničných printových médiách. Súčasťou 

projektu je tiež propagácia kultúrnych podujatí v 

Bratislavskom regióne a zabezpečovanie dopravy a 

sprievodcovských služieb na tieto podujatia. 

 

50        7 096,00 €  30. mája 2017                  -   €  

10. 35873051 BRATISLAVA 
TOURIST 
SERVICE s.r.o. 

Posilnenie povedomia o korunovačnej histórii 

Bratislavy a zvýšenie návštevnosti Bratislavy zo 

strany domácich i zahraničných návštevníkov. 

Príprava kostýmov a rekvizít. Nácvik divadelného 

predstavenia a nácvik dobovej hudby. Generálka a 

realizácia obradu korunovácie. 

47      16 000,00 €  30. mája 2017                  -   €  



 

11. 35828170 Divoká voda 
s.r.o. 

Vytvoriť’ produkt pre cieľovú skupinu 8-28 rokov s 

cieľom ponúknuť tejto klientele suchozemskú 

prípravu a predstupeň na vodné športy na divokej 

vode. Keďže športy ako kajak, kanoe a rafting na 

divokej vode, ale aj surfing sú rizikové a vysoko 

adrenalínové, je dôležité ponúknuť detskému a 

mladému klientovi taký produkt, pri ktorom sa 

oboznámi s technikami týchto športov na bezpečnej 

pôde vo forme trenažérov a tréningom techník pod 

odborným vedením. 

 

72      19 986,00 €  30. mája 2017    12 386,00 €  

12. 45739498 Galeria 
Nedbalka, n.o. 

Skrášlenie a ozvláštnenie Starého mesta Bratislavy  
prostredníctvom inštalácie "Dáždnikovej ulice" 
farebných dáždnikov vo verejnom priestore. 
Preniesť úžasný fenomén zo svetových miest aj do 
Bratislavského kraja, spríjemnenie návštevy 
historickej časti Bratislavy, budovanie značky mesta 
a kraja aj prostredníctvom šírenie fotografií z 
Dážnikovej ulice na sociálnych sieťach. 

70        8 516,49 €  30. mája 2017      6 073,00 €  

13. 40250148 Lubica 
Ondrášiková - 
Agentúra 
LUKA 

Projekt Všetci na bajk slúži na spropagovanie 

cykloturistiky a cyklotrás v Bratislavskom kraji, ďalej 

na zviditeľnenie pozoruhodných kultúrnych a 

prírodných miest, ktoré sa v blízkosti týchto 

cyklotrás nachádzajú a na zvýšenie ich návštevnosti. 

Cieľom projektu je motivovať, čo najviac ľudí v 

regióne k aktívnemu tráveniu voľného času a 

prilákať do kraja turistov z okolitých oblastí, so 

28        9 846,00 €  30. mája 2017                  -   €  



zameraním najmä na mladých ľudí, nakoľko 

základom projektu je mobilná aplikácia. 

 

14. 42168937 Slovenský dom 
Centrope 

Vytvorenie nového produktu cestovného ruchu 

interaktívnej tematickej mapy - vínne cesty v 

regióne Centrope, spájajúci existujúce vínne cesty a 

podujatia v regióne Centrope. Súčasťou projektu je 

analýza a tvorba obsahu tematickej mapy, tvorba 

interaktívnej mapy, tvorba propagačnej brožúry v 5 

jazykoch a online kampane. 

 

80      10 750,00 €  30. mája 2017      8 311,00 €  

15. 36801658 TOUR4U, s.r.o. Aktualizácia a skvalitnenie audionahrávok a 
rozšírenie turistického okruhu jestvujúceho 
úspešného produktu cestovného ruchu 
"Prešporáčik" s cieľom poskytnúť turistom novú a 
kvalitnú zážitkovú hodnotu. Vytvorenie nových 
nahrávok v 8 jazykových mutáciách. 

66      20 000,00 €  30. mája 2017      9 750,00 €  

16. 47573457 X-cursion s.r.o. Podporiť povedomie obyvateľov ako aj návštevníkov 

regiónu o zaujímavých miestach a produktoch CR. 

Zjednodušiť prístup návštevníkov do oblasti 

pohraničia, do oblasti niekdajšej Železnej opony a k 

objektom ČS opevnenia. Materiálne a marketingovo 

podporiť produkt CR ,,Jazda po Železnej opone” 

resp. www.what-bratislava.sk.  

50      12 350,00 €  30. mája 2017                  -   €  

http://www.what-bratislava.sk/


17. 35865393 Zemegula 
s.r.o. 

V priestoroch vyhliadkovej veže UFO 

watch.taste.groove. sa vytvoria nové adrenalínové 

aktivity: Skywalk a UFO Ianovka. Podobné produkty 

sa tešia v zahraničí veľmi veľkej obľube a stávajú sa 

veľkým lákadlom pre aktívnych ľudí a ľudí, ktorí radi 

skúšajú nové veci. Produkt skywalk umožní klientom 

prechádzať sa po vonkajšej parapete UFO a 

lanovkou sa klient spustí z UFO až dole na zem. 

 

85      20 000,00 €  30. mája 2017    17 262,00 €  

18. 310000 Obec Smrdáky Revitalizácia historickej a oddychovej zóny a 

zachovanie 300 ročnej Lipy, ktorá dotvára prostredie 

kúpeľného mestečka. 

70        2 880,00 €  30. mája 2017      2 106,00 €  

19. 44537476 Správa 
cestovného 
ruchu Senec s. 
r. o. 

Nákup a následné sprevádzkovanie modernej LED 

obrazovky na budove mestského kultúrneho 

strediska Senec, v centre mesta Senec. Prezentáciou 

rôznych šotov, informácií, ukážok, ponúk o 

možnostiach kultúrneho a spoločenského diania v 

meste a okolí sa vytvorí pre turistov moderný 

informačný prostriedok. 

82      20 000,00 €  30. mája 2017    19 180,00 €  

20. 309974 Mesto Senica Organizovanie jednodňového pivného festivalu v 

meste Senica ŠTRAMAK fest — senické pivné 

slávnosti. Propagácia a zviditeľnenie regionálnych 

výrobcov ich výrobkov a gastronomických špecialít 

regiónu Záhorie. Prezentácia kultúrnych, 

historických a prírodných atraktivít a podujatí 

partnerských regiónov prostredníctvom 

informačných stánkov krajskej organizácie 

cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, 

80        8 640,00 €  30. mája 2017      6 153,00 €  



oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie a 

Region Tirnavia. Podporiť vznik nového produktu 

cestovného ruchu regiónu "Pivná cesta Záhorie”, 

vychádzajúceho z histórie regiónu. 

 

21. 35883740 EMERGE s.r.o. Mobilná aplikácia pre návštevníkov Bratislavy, 

vyhľadávajúca podľa zadaných kritérií vhodný 

výlet/produkt pre konkrétneho klient/návštevníka.  

Produkt je primárne určený pre návštevníkov 

Bratislavy, ale aj pre tých lokálnych záujemcov, ktorí 

by si radi vytipovali vlastný  zaujímavý výlet. Vďaka 

jeho programovému formátu a prednastaveniu 

voľby ho môžu používať všetky relevantné vekové 

skupiny, rodiny, jednotliví turisti alebo skupiny s 

cielenými záujmami, účastníci kongresov, turisti s 

obmedzenými schopnosťami pohybu, a pod. 

50      19 900,00 €  30. mája 2017                  -   €  

22. 309541 Mesto Holič Vytvorenie nového produktu cestovného ruchu 

vychádzajúceho z histórie regiónu Záhorie. 

Podporenie aktivity ,,Zámocké pivné slávnosti” v 

meste Holíč za účelom zviditeľnenia aktivity a 

kultúrnej pamiatky. Zapojenie aktivity ,,Zámocké 

pivné slávnosti” do novovznikajúceho produktu 

cestovného ruchu ,,Pivná cesta” v rámci regiónu 

Záhorie. 

 

81        9 920,00 €  30. mája 2017      7 224,00 €  



23. 45013284 Občianske 
združenie 
Podhoran 

Podpora folklórneho Festivalu Podhoranu s 

tržnicami, s podporou miestnych zvykov a tradícií, 

ľudových odevov a umeleckej tvorivosti, seminár k 

vytváraniu ponukových balíčkov CR a pridelenie 

značky ,,Regionálny produkt Záhorie”, spracovanie 

Katalógu nositeľov regionálnej značky, ich 

propagácia v regióne formou výkladných skriniek u 

podnikateľov regiónu resp. v TIK 

 

88        4 000,00 €  30. mája 2017      3 836,00 €  

 


