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Ako oživiť slovenskú ekonomiku prostredníctvom                                              

domáceho cestovného ruchu? 

24. jún 2021 (štvrtok)  

9:00-11:00 hod. 

Miesto: hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava, Rybné námestie 1 

Pandémia COVID-19 bola obrovským šokom pre odvetvie služieb v oblasti cestovného ruchu. 

Spôsobila nepredvídateľný a obrovský dopad na všetkých, čo v ňom pôsobia, vrátane dopadu 

na pracovné miesta. Táto kríza je však aj príležitosťou na prehodnotenie cestovného ruchu  

budúcnosti. Všetky opatrenia, ktoré sa spravia dnes, budú formovať cestovný ruch zajtrajška. 

Všetci vieme, že náprava škôd spôsobených pandémiou bude istotne trvať dlhšie ako toto 
leto, avšak je povzbudzujúce sledovať, ako sa tí, čo v tomto odvetví pôsobia a podnikajú, už 
pripravujú a s očakávaniami vítajú návrat k obnoveniu cestovného ruchu. 
 
Týmto podujatím chceme spojiť verejný a súkromný sektor s cieľom prediskutovať plány a 
stratégie, ktoré môžu pomôcť pri obnove, a tiež zdôrazniť význam tohto odvetvia pre 
ekonomiku a pre prosperitu celej krajiny. Pozývame špeciálneho hosťa z Veľkej Británie, 
aby sme si vypočuli, aké majú priamo v Londýne skúsenosti so znovuoživením domáceho 
cestovného ruchu a získali tak inšpirácie aj pre jeho opätovné rozbehnutie na Slovensku. 
 
 
Podujatie je súčasťou Bratislava MICE DAY (Meetings, Incentives, Conferences and Events) 

v spolupráci s Bratislava Convention Bureau a Bratislava Tourist Board. 

 

Podujatie bude dostupné v slovenskom aj anglickom jazyku (tlmočenie). 

Registrácia je bezplatná. Účasť je možná osobne (do 50 osôb) alebo online. 

 

PROGRAM 

8:30-9:00 Registrácia (len pre účastníkov, ktorí prídu osobne, max. kapacita 50 osôb) 

Otvorenie a úvodné slovo 

9:00-9:05  Miroslava Remenárová, predsedkyňa predstavenstva, Britská obchodná 

komora na Slovensku 

9:05-9:10 Jeho Excelencia Nigel Baker, britský veľvyslanec na Slovensku 
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Otváracia prezentácia – skúsenosti z oživenia cestovného ruchu, ako ich realizujú v 

Londýne 

9:10-9:30 Tracy Halliwell MBE, riaditeľka pre oblast cestovného ruchu & Convention 

Bureau, London and Partners (účasť online) 

 

9:30 – 11:00 Okrúhly stôl 

• Radúz Dula, generálny riaditeľ, Sekcia cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy a 

výstavby SR 

• Andreas Schuster, Cluster General Manager, Ensana Health Spa Hotels, Slovenské 

liečebné kúpele Piešťany a Smrdáky 

• Martin Volek, podpredseda predstavenstva, Bratislava Tourist Board (Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu) 

• Michael Tmej, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Letisko Košice, Vienna 

International Beteiligungsmanagement Gmbh 

• Marek Harbuľák, prezident, Zväz cestovného ruchu SR 

 
Podujatie moderuje Miroslava Remenárová, predsedkyňa predstavenstva Britskej 
obchodnej komory na Slovensku a manažérka pre firemné záležitosti, Jaguar Land Rover 
Slovakia 
 
Záverečné zhrnutie 

11:00-11:05 Hajni Hayler, výkonná riaditeľka, Britská obchodná komora na Slovensku 

11:00-12:00 Networking 

 

Organizátori: 

 

Špeciálne poďakovanie patrí bronzovému partnerovi  

a komunikačnému partnerovi                                


