
Turnaj 4 miest 

Bratislava, 13.-16. jún 2019 

Medzinárodné športové mládežnícke podujatie (Bratislava, Budapešť, Ľubľana, Záhreb) pre 
deti vo veku 16 rokov a mladšie. Súťaží sa v 6 športoch: vo futbale, basketbale, hádzanej, 
volejbale, atletike a stolnom tenise. Tento rok sa konal už 24 ročník tohto podujatia. Každé 4 
roky sa podujatie organizuje v Bratislave. 

Všetky informácie o podujatí: www.4citiestournament.sk 
Počet účastníkov: 390 športovcov a trénerov + 80 rozhodcov a pomocný personál 
Hlavný organizátor: Mgr. Matej Lehuta, PaedDr. Marián Valovič 
Rozpočet na podujatie 2019: 101 592, 17 € (čerpanie 101 284,67 €) 

 Ubytovanie – športové delegácie: 36 208,20 €,  hotel Nivy 
 Ubytovanie – VIP hostia / Porada: 5 295, 57 € (čerpanie -  4 988,07 €), hotel PREMIUM 

Na základe verejného obstarávania, pre obstaranie ubytovania športových delegácií bol 
vybratý Hotel Nivy, ktorý ako jediný spĺňal v danom termíne kapacity na ubytovanie. Pre 
úvodnú poradu (7.-8.mája 2019) a ubytovanie VIP hostí podujatia bola na základe kritérií 
vybratá najlacnejšia možnosť a to Hotel Premium. 

 Organizácia podujatia: 38 494,20 € 
Na základe kritérií bola Oddelením verejného obstarávania vybratá firma Riddles s.r.o., ktorá 
zastrešila hladký priebeh podujatia, všetky tovary a služby boli doručené kvalitne a včas. 

 Organizácia športových turnajov: 12 800 € 
o  Atletika: Atletický zväz Bratislavy – 2 500 € 
o  Volejbal: Obl. výbor Bratislava SVF – 2 500 € 
o  Hádzaná: ŠKP Bratislava – 2 500 € 
o  Futbal: Oblastný BFZ – 2 100 € 
o  Stolný tenis: Bratislavský stolnotenisový zväz – 2 100 € 
o  Basketbal: SBA marketing – 2 100 € 

Jednotlivé športové turnaje zorganizovali príslušné mestské, oblastné kluby a zväzy a ich 
poverení zástupcovia: p. Salenka, p. Hamran, p. Benko, P. Nemcová, p. Kamenský, p. Orosz.  

 Športové oblečenie pre reprezentáciu Bratislavy: 8 794,20 €  
Športové oblečenie zahŕňa vychádzkové oblečenie pre 99 člennú bratislavskú delegáciu, 
potrebné dresy na jednotlivé športové turnaje vrátane potlače. Športové oblečenie 
 

Výsledky 
1.miesto Záhreb  26 bodov 

2.miesto Budapešť 15 bodov 

3.miesto Ľubľana 15 bodov 

4.miesto Bratislava 10 bodov 



Plusy: 

 Ubytovanie 
 Strava 
 Pešia dostupnosť 4 športovísk 
 Zabezpečenie firmy Riddles, ktorá mala na starosti chod celého podujatia 

Mínusy: 

 Nedostatočná koordinácia pri odchodoch autobusov na športoviská 
 Chýbajúce anglické preklady  
 Nutnosť non-stop dopravy pre VIP hostí 
 Zahraniční vodiči nemôžu riadiť autobus večer pre odchodom (záverečný ceremoniál) 
 Neprofesionálnosť futbalových rozhodcov (maďarská sťažnosť) 
 Zabezpečiť účasť bratislavských športovcov na vyhodnotení (neprišli si prevziať ceny, 

chýbali na záverečnom ceremoniáli) 
  

Krátka F O T O G A L É R I A 

 



        

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


