
              Správa o činnosti Klubu SSN FIJET SLOVAKIA  
                                           za roky 2019 – 2022 

 

Klub FIJET SLOVAKIA  má 57 zaregistrovaných členov a cca  20 pridružených 

sympatizantov. Je zaregistrovaný na MV SR ako občianske združenie. Na ostatnej 

členskej schôdzi v r. 2022 bola opätovne zvolená za predsedníčku Ľudmila Novacká. 

Vedenie tvorí 6 členov novinárov, revíznu komisiu 3 novinári. Všetky údaje aj zápisy 

z členských schôdzí sú zverejnené na web FIJET SLOVAKIA. 

FIJET SLOVAKIA je riadnym členom medzinárodného FIJET, ktorý je asociovaný člen 

Svetovej organizácie CR (UN WTO). Na Slovensku je členom BTB (Bratislavská 

organizácia cestovného ruchu) a pridruženým členom SACKA (Slovenská asociácia 

cestovných kancelárií a agentúr). Spolupracuje z vybranými krajskými a okresnými 

organizáciami cestovného ruchu, vysokými školami a momentálne je v štádiu  podpisu 

memoranda so spolkom LOTOS.   

Počas uplynulého obdobia zomreli 2 členovia FIJET SLOVAKIA  PhDr. Viliam 

Jablonický (2019) a  PhDr. Ľuboš Motyčka (2020). Za ich prácu ďakujeme aj za  cenné 

vysoko erudované   poznatky a profesionálne   skúsenosti.   

Aktivity FIJET SLOVAKIA sú dokumentované na www.fijetslovakia.sk. Tento web je 

prepojený aj s FB FIJET SLOVAKIA.  

Najdôležitejšie  podujatia a aktivity: 

 

- TRAVEL and EMOTIONS (jún 2019) – medzinárodná výstava fotografií 
novinárov  v Budapešti, Slovenský inštitút. Na základe  vysokej návštevnosti 
bola výstava predĺžená do konca augusta 2019.  Plánovaná výstava v Kuvajte 
bola v dôsledku  zmenených podmienok cestovania odložená na  ďalší termín, 
ktorý negatívne  ovplyvnila aj pandémia v r. 2020.  Výber fotografií z výstavy 
Travel and Emotions prezentovalo  Slovenské veľvyslanectvo v rámci Europe 
Day v r. 2022 
  

- MY K SUSEDOM – SUSEDIA K NÁM (február  2019) - súťaž slovenských 
a českých novinárov v spolupráci s českými partnermi Czech Travel Press, 
MDaV SR, Czech Tourism. Vyhodnotenie autorských diel z r. 2018  na veľtrhu 
v Brno – Go v kategórii print, rozhlas, TV na základe  monitoringu slovenských 
médií o Česku a českých médií o Slovensku.     
 

- INCOMINGOVÉ PRESS-TRIPY PRE ZAHRANIČNÝCH NOVINÁROV NA 
ÚZEMÍ  SR  (2019)  3x,  v spolupráci s Bratislava Region Tourism a BTB. 
Celkový počet novinárov 21 z 8 krajín.  
 

http://www.fijetslovakia.sk/


- ZAHRANIČNÉ PRESS-TRIPY PRE ČLENOV FIJET SLOVAKIA (2019) 
Maroko, Albánsko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Dominikánska 
republika,  (2022 Maďarsko, ČR,  Bulharsko). Celkový počet účastníkov – 
členov FIJET SLOVAKIA 32. 
 

- NOVÝ WEB https://FIJET SLOVAKIA.sk  a FB www.facebook.com/ FIJET 
Slovakia-268120586869301/ (2019).  Komunikácia bez finančnej podpory, bez 
boostovania. Štatitika najvyššej sledovanosti  web  14 760 v auguste 2022. 

  
- MEDZINÁRODNÁ AKADÉMIA MLADÝCH ŽURNALISTOV  (júl 2019) Turecko 

a (júl 2022) Maroko. Aktívna účasť 1+2 mladých žurnalistov a 1 člena 
organizačného výboru a lektora z FIJET SLOVAKIA. Financovanie pobytu 
mladých žurnalistov podielom z fondu svetového FIJET a národného FIJET 
SLOVAKIA. 

 
- MÉDIA in TRAVEL (december 2020) Média a cestovný ruch rozhovory s 

novinármi a odborníkmi vo filmovom dokumente  v SK a EN v rámci projektu  
ERAZMUS+/EUBA  „MIECAT - Evaluation of European heritage“. 
 

- ON-LINE WEBINARE, ON-LINE FAM-TRIPY (2021) Webináre ITB, Košice 
region, BTB, CENTROPE, WTN, V4 ….. Virtuálne fam-tripy – Južná Morava, 
Maďarsko, Taliansko Slovinsko, Chorvátsko, Rakúsko, Nemecko 
 

- Výhradná MEDIALIZÁCIA workshopu VISIT HUNGARY (jún 2021) na 
požiadanie Maďarského tourist board a agentúry pre ČR a SR 
 

- MICE (december 2021 a február 2022) Aktívna účasť na on-line   workshope 
Krajskej SOPK Bratislavský kraj a ukrajinskej OPK. Prezentácia FIJET 
SLOVAKIA. Z dôvodu geopolitických udalostí projekt je v súčasnosti  
pozastavený.  
 

- LETNÁ ŠKOLA FIJET PRE SLOVENSKÉ DETI Z UKRAJINY (júl 2022)  ktorú 
FIJET SLOVAKIA zorganizoval na strednom Slovensku (Lučenec) pre 18 
účastníkov a zabezpečil lektorov zo svojich radov. Aktivita bola financovaná 
z projektu  Úradu Slovákov, ktorí žijú v zahraničí.  
 

- TRAVEL and EMOTIONS (jún – september  2022) Piešťany, htl. Esplanade.   
V súťaži odborná porota vyhodnotila 340 zaslaných fotografií novinárov z 18 
krajín. Na výstavu boli zaradené fotografie  v počte 84 od 21 autorov z 15 krajín.  
 

Spracovala: Ľudmila Novacká, september 2022 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


