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Hľadanie Bratislavy 

  

 

Manifest 

 

 

Bratislavu je ťažké definovať. A to je na nej najzaujímavejšie.  
Jej esenciou je totiž rôznorodosť. 
Ak sa dá povedať jedna vec o celej histórii Bratislavy, tak je to fakt, že 

sa stále menila. 
Rôznorodosť sa prejavila v čase. 
Rôznorodosť sa prejavuje na malom priestore. 
Rôznorodosť je výsledkom otvorenosti. Ku kultúram, ľuďom, 

myšlienkam. 
Dnes v Bratislave nájdeme pestrosť a rozmanitosť v takej koncentrácii 

ako málokde. 
  
Aj keď Bratislava nie je veľká, zmestí sa toho do nej veľa. 
Preto je to mesto, ktoré sa nezmestí do vety. 
  
Keď to pochopíme, prijmeme a oceníme, vtedy budeme schopní prerásť 

svoje hranice. 
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Namiesto úvodu 
 

Cestovný ruch je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví svetovej ekonomiky. 

Ako jedno z prierezových odvetví hospodárstva predstavuje dôležitú súčasť spoločensko-

ekonomického života s multiplikačnými efektmi. Je dôležitým faktorom ekonomického 

a sociálneho rozvoja regiónov, ktorý ovplyvňuje tvorbu pracovných príležitostí, stimuluje 

rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšuje starostlivosť o životné prostredie 

a občiansku vybavenosť. 

Náš prístup k marketingu a komunikácii destinácie vychádza zo súčasného chápania 

destinačného manažmentu, ako ho definuje Manifest ECM1 – „The Future of DMOs“. 

Turizmus chápeme v širších súvislostiach a prepojeniach s inými oblasťami, ako napríklad 

s oblasťou práce, voľného času, životného štýlu, spotreby, kultúry, mobility či socio-

kultúrnych vplyvov, pod ktoré možno o. i. zahrnúť napr. interpersonálne vzťahy, 

prevládajúce vzorce správania či miestne zvyky a tradície.  

Destinačný manažment má celý rad priaznivých účinkov (napr. rast príjmov samospráv, 

zamestnanosť, kvalita života, … a pod.). Podľa dostupných štatistík napríklad 100 

prenocovaní generuje 1 nové pracovné miesto v oblasti cestovného ruchu. Jedno pracovné 

miesto v cestovnom ruchu zasa dokáže vyvolať vznik 1 až 2 nových pracovných miest 

v pridružených odvetviach. Ekonomický vplyv cestovného ruchu je preukázateľný aj na 

Slovensku: cestovný ruch na nepriamych daniach generuje 200 až 250 mil. EUR, 

v cestovnom ruchu je na Slovensku zamestnaných – či už priamo alebo nepriamo – 

približne 400 tisíc ľudí. 

Žiaľ, pomerne veľká časť obyvateľstva si neuvedomuje význam turizmu pre životnú úroveň 

ľudí žijúcich v danej lokalite miestneho obyvateľstva. Ešte zarážajúcejšie však je, že si to 

neuvedomujú ani politici, ktorí vytvárajú inštitucionálne a legislatívne prostredie pre 

podnikanie v cestovnom ruchu, či dokonca cestovný ruch priamo riadia. Výdavky štátneho 

rozpočtu na rozvoj cestovného ruchu klesli z 11,2 mil. EUR (rok 2016) na plánovaných 7,6 

mil. EUR v roku 20182. V roku 2016 došlo k zrušeniu príspevkovej organizácie Slovenská 

agentúra pre cestovný ruch (SACR), ktorá sa špecializovala na marketing a propagáciu 

cestovného ruchu Slovenska3. Koncom roka 2017 došlo dokonca k rozpusteniu Slovak 

Convention Bureau4, neziskovej organizačnej jednotky SACR, ktorej poslaním bolo 

propagovať Slovensko ako atraktívnu destináciu pre kongresový cestovný ruch. V situácii, 

kedy v deklaratívnej rovine sa cestovnému ruchu pripisuje celý rad multiplikačných efektov, 

no reálna podpora tomuto odvetviu zo strany štátu neustále klesá, je podnikanie v danom 

odvetví skutočne veľmi obtiažne. Azda len nechceným dôsledkom je pretrvávajúce celkovo 

nízke spoločenské postavenie ľudí pracujúcich v tomto odvetví.  

                                                 
1 European Cities Marketing (ECM) – asociácia združujúca mestské organizácie destinačného manažmentu 

a convention bureaus, ktorej cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti európskych mestských 
destinácií. 

2 Zákon č. 411/2015 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2016, Zákon č. 333/2017 Z. z. Zákon o štátnom 
rozpočte na rok 2018 

3 SACR končí ako samostatná agentúra, zhltne ju ministerstvo, SITA, 23. 11. 2016 
4 Oznámenie o zrušení združenia Slovak Convention Bureau, MDaV SR, list zo dňa 18. 12. 2017 
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Východisková situácia destinácie Bratislava  
na národnom a medzinárodnom trhu CR 

 

 

 

Konkurencieschopnosť destinácie Bratislava 
 

Vnímanie konkurencieschopnosti cestovného ruchu vo vyspelých krajinách EÚ je 

v poslednom desaťročí vnímané predovšetkým optikou konkurencieschopnosti 

jednotlivých destinácií cestovného ruchu konkrétnej krajiny. Úspešnosť tej či onej 

destinácie je v plnej miere závislá od množstva faktorov. K najdôležitejším patria 

nasledovné faktory: 

▪ Úroveň kvality manažmentu destinácie a rozvoja cestovného ruchu 

v destinácii 

▪ Efektívnosť koordinácie a zladenie vzájomných interakcií medzi množstvom 

relevantných subjektov vrátane samosprávy, podnikateľských 

a nepodnikateľských subjektov 

▪ Tvorba atraktívnych produktov cestovného ruchu 

▪ Udržiavanie štandardov kvality poskytovaných služieb 

▪ Vyprofilovaný destinačný marketing  

 

Destinácia je skutočne konkurencieschopná iba vtedy, ak dokáže zvyšovať počet 

návštevníkov, ktorí budú za poskytované služby vynakladať čoraz viac finančných 

prostriedkov a zároveň dokáže pozdvihnúť životnú úroveň svojich obyvateľov 

a zachovať prírodný kapitál regiónu pre budúce generácie. Uspokojené potreby 

návštevníka a spokojnosť so životom miestneho obyvateľa sú ako spojené nádoby, 

jedna bez druhej nemôžu existovať.  

Konkurencieschopnosť destinácií cestovného ruchu v sebe zahŕňa množstvo indexov 

a ukazovateľov, ktoré interpretujú vzťahy medzi atraktívnosťou destinácie 

a potenciálnymi návštevníkmi, dopytom a ponukou služieb, ako aj postoje jednotlivých 

podnikateľských subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu.  

Meraniu konkurencieschopnosti sa každoročne venuje Svetové ekonomické fórum; jeho 

správa The Travel & Tourism Competetiveness Report predstavuje najkomplexnejšie 

hodnotenie komparatívnych výhod destinácie – v tomto prípade krajiny – v oblasti 

cestovného ruchu5. 

Poradie konkurencieschopnosti jednotlivých krajín v oblasti cestovného ruchu zobrazuje 

nasledovná tabuľka (Pozri: Tabuľka č. 1) 

                                                 
5 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Paving the way for a more sustainable and inclusive 

future. World Economic Forum. 



Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislava 2018 – 2022                                             

 7 

Tabuľka č. 1. The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 – poradie prvých 70 krajín 6  

 
Poradie Krajina Skóre Zmena oproti r. 2015 

1. Španielsko 5,43 0 

2. Francúzsko 5,32 0 

3. Nemecko 5,28 0 

4. Japonsko 5,26 5 

5. Veľká Británia 5,20 0 

6. USA 5,12 -2 

7. Austrália 5,10 0 

8. Taliansko 4,99 0 

9. Kanada 4,97 1 

10. Švajčiarsko 4,94 -4 

11. Hong Kong 4,86 2 

12. Rakúsko 4,86 0 

13. Singapur 4,85 -2 

14. Portugalsko 4,74 1 

15. Čína 4,72 2 

16. Nový Zéland 4,68 0 

17. Holandsko 4,64 -3 

18. Nórsko 4,64 2 

19. Južná Kórea 4,57 10 

20. Švédsko 4,55 3 

21. Belgicko 4,54 0 

22. Mexiko 4,54 8 

23. Írsko 4,53 -4 

24. Grécko 4,51 7 

25. Island 4,50 -7 

26. Malajzia 4,50 -1 

27. Brazília 4,49 1 

28. Luxembursko 4,49 -2 

29. UAE 4,49 -5 
30. Taiwan 4,47 2 

31. Dánsko 4,43 -4 

32. Chorvátsko 4,42 1 

33. Fínsko 4,40 -11 

34. Thajsko 4,38 1 

35. Panama 4,37 -1 

36. Malta 4,25 4 

37. Estónsko 4,23 1 

38. Kostarika 4,22 4 

39. Česká republika 4,22 -2 

40. India 4,18 12 

41. Slovinsko 4,18 -2 

42. Indonézia 4,16 8 

43. Rusko 4,15 2 

44. Turecko 4,14 0 

45. Bulharsko 4,14 4 

46. Poľsko 4,11 1 

47. Katar 4,08 -4 

48. Čile 4,06 3 

49. Maďarsko 4,06 -8 

50. Argentína 4,05 7 
51. Peru 4,04 7 

52. Cyprus 4,02 -16 

53. Juhoafrická republika 4,01 -5 

54. Lotyšsko 3,97 -1 

55. Maurícius 3,92 1 

56. Litva 3,91 3 

57. Ekvádor 3,91 N/A 

58. Barbados 3,91 -12 

59. Slovensko 3,90 2 

60. Bahrajn 3,89 0 

61. Izael 3,84 11 

62. Kolumbia 3,83 6 

63. Saudská Arábia 3,82 1 

64. Srí Lanka 3,81 -1 

65. Maroko 3,81 -3 

66. Omán 3,78 -1 

67. Vietnam 3,78 8 

68. Rumunsko 3,78 -2 

69. Jamajka 3,71 7 

70. Gruzínsko 3,70 1 

                                                 
6 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Paving the way for a more sustainable and inclusive 

future. World Economic Forum. 
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Základné ukazovatele 

 

Počet návštevníkov destinácie Bratislava má rastúcu tendenciu; v roku 2016 ich počet 

prekročil hranicu 1,2 mil. ľudí. Z tohto počtu sú dve tretiny zahraniční návštevníci a jedna 

tretina domáci.  

Graf č. 1: Vývoj počtu návštevníkov destinácie Bratislava7 

 

 

Počet prenocovaní dosiahol v roku 2016 rekordnú hodnotu vyše 2,6 mil. (pre porovnanie: 

Praha = 16,8 mil. prenocovaní, Viedeň = 15,8 mil. prenocovaní, Budapešť = 9,3 mil. ... 

a napr. porovnateľný Tallinn = 3,0 mil. prenocovaní).  

V Benchmark reporte 2017 (The European Cities Marketing) sa Bratislava v počte 

prenocovaní umiestnila na 48. mieste a patrí k najväčším „skokanom roka“ (+ 15,4 %), 

čím sa dostala do najvyššej ligy európskych destinácií. 

Obrázok č. 1: „Najvyššia liga“ európskych destinácií podľa nárastu počtu prenocovaní8 

 

                                                 
7 Bratislava Tourist Board. Správa o činnosti 2015 a 2016  
8 Benchmarking Report 2017. The European Cities Marketing. (niektoré údaje za rok 2016 vo vzorke miest sú 

postavené na predikcii) 
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Výsledky za prvých 7 mesiacov roku 2017 sú dokonca ešte priaznivejšie: Bratislava  

8 %-ný nárast počtu návštevníkov a 6 %-ný nárast počtu prenocovaní. Koncom roka 

2017 by sa tak Bratislava mohla priblížiť k hranici 1,5 mil. návštevníkov / rok. 

Bratislava disponuje ubytovacou kapacitou 17 626 lôžok (v celkovo 151 ubytovacích 

zariadeniach); pre porovnanie: priemerný počet lôžok v súbore ECM destinácií je  

19 984 lôžok (Zdroj: The European Cities Marketing Benchmarking Report 2016 – 2017). 

Priemerné využitie kapacity v roku 2016 bolo 35,8 %, pričom priemerné využitie kapacít 

za celý skúmaný súbor ECM v roku 2016 bol 50,6 %. (Zdroj: The European Cities 

Marketing Benchmarking Report 2016 – 2017). 

Dôležitou súčasťou cestovného ruchu aj aj kongresová turistika (MICE). V roku 2016 

Bratislava organizovala celkovo 21 MICE eventov organizovaných prostredníctvom 

ICCA. Podľa databázy Z-factor9 sa v 7 najväčších bratislavských hoteloch v roku 2017 

(ku dňu 19. 10. 2017) uskutočnilo 1 348 podujatí s priemerným počtom 83,3 osôb  

na jedno podujatie. 

Tržby za ubytovanie v roku 2016 narástli o 25,32 % oproti roku 2015. Postarali sa o to 

vo väčšej miere zahraniční turisti. Tržby od domácich návštevníkov predstavovali v roku 

2016 až 24 626 419 €, no tržby od zahraničných turistov predstavovali takmer 

trojnásobok, konkrétne: 69 066 210 €. Celkovo tak tržby od domácich i zahraničných 

turistov spolu dosiahli sumu 93 692 629 € (pričom – pre porovnanie – v roku 2015 bola 

táto suma 74 763 076 €.  

 

Graf č. 2 Tržby návštevníkov za ubytovanie v rokoch 2015 a 201610  

 

Z tržieb vypočítaná daň za ubytovanie je priamym príjmom do rozpočtu samosprávy. 

Určitá časť dane je spätne investovaná vo forme členského príspevku do rozvoja 

cestovného ruchu. Všeobecným záväzným nariadením bolo stanovené, že tento členský 

príspevok pre rok „n“ bude tvoriť 30 % z vybratej dane za ubytovanie v roku „n-2“. 
Doteraz tento záväzok zo strany samosprávy nebol v plnej miere dodržaný." 

 

 

                                                 
9 Z-factor zahŕňa údaje zo 7 najväčších hotelov v Bratislave 
10 Bratislava Tourist Board. Správa o činnosti 2015 a 2016 
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Tabuľka č. 2: Výška vybratej dane za ubytovanie a členský príspevok Hl. mesta SR a ich prognóza 
(červenou sú vyznačené extrapolované údaje)11 
 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Dane * 2 759 077 3 166 138 3 562 078 3 965 433 4 366 934 4 768 434 5 169 935 5 571 436 5 972 937 

Členské ** 695 500 724 921 827 723 949 841 1 068 623 1 189 629 1 310 080 1 430 530 1 550 980 

*   Dane = výška vybratej dane za ubytovanie (v EUR) 

** Členské = 30 % vybratej dane v roku „n-2“ (v EUR) 

 

 

 

Kto je návštevník 

Z hľadiska nosných zdrojových trhov sa pre destináciu Bratislava ako najzaujímavejšie 

ukazujú predovšetkým tieto štyri krajiny:  

▪ Česká republika 

▪ Nemecko 

▪ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska  

▪ Rakúsko 

 

Tabuľka č. 3: Zdrojové trhy v destinácií Bratislava v roku 201612 
 

Poradie Krajina 
Počet  

návštevníkov 
Počet 

prenocovaní 

1. Česká republika 107 960 173 723 

2. Nemecko 89 474 154 916 

3. Veľká Británia 56 468 110 816 

4. Rakúsko 51 583 78 517 

5. Taliansko 43 750 74 876 

6. Poľsko 42 565 73 387 

7. Čína 33 536 43 856 

8. USA 32 234 53 538 

9. Španielsko 26 115 45 850 

10. Francúzsko 24 639 42 231 

Okrem vyššie uvedených agregovaných údajov nie je možné so stopercentnou istotou 

povedať, kto je návštevník destinácie Bratislava. Z oficiálnych štatistík ubytovacích 

zariadení – okrem krajiny, z ktorej návštevník prichádza – nie je možné zistiť 

podrobnejšiu štruktúru návštevníkov. Prieskumy, ktoré sa realizujú zas nie sú 

reprezentatívne (limituje ich spôsob zberu dát, limitovaný počet jazykových mutácií 

dotazníkov či miesta zberu údajov).  

                                                 
11 Bratislava Tourist Board. Správa o činnosti 2015 a 2016 
12 Bratislava Tourist Board. Správa o činnosti 2016 
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Podľa štandardnej definície je návštevníkom (turistom) každý, kto v destinácii nemá 

trvalý pobyt, nepracuje tu, príde sem za relaxom alebo kultúrou a minimálne raz v nej aj 

prenocuje. Na rozdiel od turistov, destináciu navštevujú aj výletníci, ktorí v nej strávia 

niekoľko hodín, no neprespia tu. Popri tom v destinácii pracuje a žije mnoho ľudí, ktorí 

nie sú ani turisti ani výletníci, ba nie sú ani obyvateľmi mesta, destinácie. V skutočnosti 

je však návštevníkom destinácie každý, kto sa v nej pohybuje, študuje, nakupuje, 

využíva služby, stretáva sa s priateľmi, ide navštíviť nejaké podujatie a pod. 

Bratislava hlavné mesto SR má podľa Štatistického úradu SR 427-tisíc obyvateľov 

a Bratislavský kraj 645-tisíc obyvateľov (údaje z mája 2016). Skutočný počet ľudí, ktorí 

tu žijú je však oveľa vyšší. Podľa prieskumu spoločnosti Market Locator, ktorá použila 

na odhad reálneho počtu v Bratislave prebývajúcich osôb geolokačné informácie 

z mobilných telefónov, v meste bežne nocuje až 666-tisíc ľudí, pričom počas dňa sa 

v meste zdržuje ďalších v priemere 130-tisíc ľudí, ktorí do Bratislavy denne dochádzajú. 

Spolu tak môže byť počas dňa v geografických hraniciach mesta až cca 800-tisíc ľudí 

(vrátane zahraničných turistov)13.  

Čo sa týka turistov, podľa predstaviteľov subjektov turistického ruchu, destináciu 

Bratislava navštevujú dva ich typy:  

1) Turboturisti. Jednodňoví turisti, pre ktorých je Bratislava iba zastávkou na 

ceste po strednej Európe. Zvyčajne prídu loďou, vystúpia na breh, urobia si 

pár fotografií, kúpia upomienkové predmety a odškrtnú si Bratislavu 

v zozname miest, ktoré navštívili. 

2) Skôr mladší ľudia, ktorí chodia do Bratislavy kvôli tomu, že je lacná a tak 

trochu exotická. Títo turisti robia z mesta nočný podnik so všetkými 

výhodami, ale aj nevýhodami.  

V aktuálnej marketingovo-komunikačnej stratégii boli definované tieto 4 hlavné cieľové 

skupiny: 

1. „Návštevníci poznávajúci a vyhľadávajúci kultúru (v dvoch kategóriách:  

25 – 54 rokov a 55+) – korunovačné mesto, mesto kultúry, vína a gastronómie 

– Chill out in amazing coronation city. 

2. Mladí resp. ľudia hľadajúci nové kontakty, kultúru, „scény“, cool trendy, 

užívajúci si život (v dvoch kategóriách: 15 – 24 a 25+) – moderné mesto  

na Dunaji, mesto kultúry, hudby, zábavy, športu a relaxu, gastronómie a piva 

– Chill out in exciting Danube city. 

3. Rodiny s deťmi, aktívni ľudia (v dvoch kategóriách: 25 – 54 a 55+) – karpatsko-

dunajské dobrodružstvo, cykloturistika, pešia turistika, multikultúrne dedičstvo 

na križovatke 3 krajín – Chill out in nature pure culture. 

4. MICE segment – špecifická skupina pre komunikáciu Bratislavy ako 

dynamickej a otvorenej stredoeurópskej metropoly vhodnej pre organizáciu 

stretnutí, konferencií a špecializovaných podujatí. Doteraz neobjavené mesto 

pre hosted buyerov, touroperátorov, predajcov služieb, profesionálnych 

organizátorov kongresov s dobrou dopravnou dostupnosťou a infraštruktúrou 

– Meet here. 

                                                 
13 cit. podľa: Bohatá – ale nie tak ako v číslach HDP, Týždenník Trend, 31. august 2017 
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Dôvody, pre ktoré turisti navštevujú Bratislavu 

 

Podľa zástupcov subjektov cestovného ruchu, väčšina turistov sa v Bratislave ocitne  

„na ceste“ medzi dvoma atraktívnejšími destináciami (spravidla medzi Viedňou  

a Budapešťou, Prahou, Brnom, Krakovom, …). O Slovensku a o Bratislave nevedia 

prakticky nič, nevedia ich ani nájsť na mape. Od mesta majú malé, resp. nulové 

očakávania. Väčšina z nich nemá prakticky žiadnu silnú asociáciu, ktorú by spájali  

s mestom. Neexistuje nič konkrétne, čo by ich sem priťahovalo. 

Napriek tomu sme sa snažili zistiť od predstaviteľov cestovného ruchu, aké dôvody – 

podľa nich – vedú turistov k návšteve Bratislavy a okolia. Tu sú nimi spomenuté dôvody 

(citáty respondentov uvádzame pre inšpiráciu tých, ktorí budú stratégiu rozpracovávať 

do konkrétnych návrhov): 

 

▪ Poloha | Bratislava je „po ceste“ 

- „Turisti navštevujú Bratislavu v kombinácii s Prahou, Budapešťou a Viedňou, pretože je po 

ceste.“ 

- „Bratislava je bonusovou zastávkou medzi Viedňou a Budapešťou ... Je príjemné sa zastaviť 

na ceste medzi týmito dvoma metropolami.“ 

- „Pre Nemcov je Bratislava mesto na trase do dovolenkovej destinácie Chorvátsko.“ 

-  „Mesto na hranici troch krajín, dobrá dopravná dostupnosť ... pre Rakúšanov je to predmestie 

Viedne.“ 

 

▪ Dostupnosť | Bratislava je ľahko dostupná 

- „Mesto s dobrou dostupnosťou z rieky aj Viedenského letiska. ...  Pekné mesto s dobrou 

polohou a blízkosťou diaľnice a troch letísk ... Možnosť priletieť sem lietadlom, prísť loďou alebo 

vlakom.“ 

 

▪ Zvedavosť | Neobjavená Bratislava 

- „Stále neobjavená destinácia.“ 

- „Bratislava bola doteraz málo objavená turistami.“  

- „Keď sem prídu, sú prekvapení.“ 

 

▪ Kompaktné centrum mesta | Všade je blízko 

- „Všade je blízko. Bratislava nie je veľká (pokiaľ nie sú zápchy). ... Relatívne malé, krásne a 
veľmi dobré priamo do centra dostupné mesto.“ 

- „Nie je náročná na chodenie, no je tu množstvo zaujímavých miest. ... Ľahká dostupnosť 

väčšiny pamiatok a atrakcií v centre na pešo.“ 

- „Mesto s kompaktným starým mestom ... Historické centrum, kompaktnosť mesta (ľahká 

dostupnosť všetkých cieľov na pešo) ... malé zachovalé historické centrum...“ 

- „Atmosféra, také prijemné kľudné miesto a všetko to má človek tak kompaktne pokope.“ 
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▪ Alternatívnosť | Rôzne možnosti zábavy 

- „Moderné možnosti na zábavu ... Množstvo "hipsterských" prevádzok a podnikov v Starom 

meste. ... Postupne zlepšovanie vo sfére služieb, nové zaujímavé lokácie a prevádzky – bistrá, 

kaviarne, nové Lido, nová Cvernovka a pod. ... Alternatívny nočný život.“ 

- „Cykloturistika (mesto na trase Dunajskej cyklotrasy).“ 

- „Chceš ísť na cyklo trasy? Môžeš. Víno? Kultúra?“  

 

▪ Autentickosť | Real life 

- „Autentická atmosféra mesta. Hlavné mesto s komunitnou atmosférou. ... Aj miestni sa chodia 

zabaviť do rovnakých lokalít ako turisti; vo veľkomestách je to inak, tam sa v centre stretávajú 

prakticky len turisti.“ 

- „Turisti chcú vidieť také tie „real life“ veci, ... nie Euroveu, tie centrálne klubovne, ktoré sú tip-
top. Oni práveže idú do takého real lifeu, kde sú študenti, mladí, reálni ľudia, miestna komunita, 
kultúra.“ 

- „Útulnosť, čistota, taká pokojná atmosféra.“ 

 

▪ História | Typická Stredná Európa  

- „História z minulých období Rakúsko-Uhorska. ... Je súčasťou monarchiálnej histórie a zapadá 

do konceptu zájazdov po stopách Habsburgovcov.“ 

- „História, kultúra ... mesto s historickými pamiatkami ... Bratislavský hrad, Hrad Devín, Modrý 

kostol,  ... 

- ... ale aj ako mesto na hranici Železnej opony.“ 

 

▪ Kultúrne podujatia | Do Bratislavy za kultúrou 

- „Organizujú sa tu veľké podujatia európskeho významu (napr. BHS), ... Návštevnosť destinácie 

podporuje aj vysoká miera kultúrnych projektov a aktivít dostupných vo vysokej kvalite a 

verejných priestranstvách.“ 

 

▪ Gastroturizmus | Gastronómia s atmosférou 

- „Veľké spektrum toho, čo tu je v tých reštauráciách – street food je veľmi dobrý, pivo ani 

nehovorím, tá ponuka je fakt dobrá.“ 

- „Atmosféra pivární s česko-slovenskou kuchyňou.“ 

 

▪ Scenéria mesta | Bratislavčania & Dunaj & Karpaty 

- „Spojenie vody, ľudí a lesa: Dunaj – mesto – Karpaty“ ...  

- „Scenéria mesta pohľadom od Dunaja (mnohí cestujúci riečnej dopravy mestom len 

prechádzajú, scenéria mesta ich očarí.“  

 

▪ Cenová dostupnosť | Bratislava je lacnejšia, než iné destinácie  

- „Cenovo dostupná destinácia (nízko nákladové letecké spoločnosti privážajú turistov najmä zo 

Španielska, Talianska, Francúzska, Rumunska, ....) ... Nižšie ceny za niektoré komodity 

(alkohol, tabak a pod.) ... Dobrý pomer cena/výkon.“ 

 

▪ Bezpečnosť | Bratislava je bezpečné mesto 

- „Sme pomerne bezpečná destinácia.“ 

- „Dnes je to hlavne bezpečnosť.“ 

- „Cestujú aj preto, lebo v Bratislave a okolitých krajinách nie je teroristická hrozba.“  
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Dôležitosť nehmatateľných faktorov 

 

Konkurencieschopnosť mestských destinácií je posudzovaná na základe skúseností 

návštevníkov (spravidla sa porovnáva pomer medzi cenou a získanou hodnotou). 

Faktory, ktoré majú vysoký vplyv na celkovú spokojnosť návštevníkov sú predovšetkým: 

1. pomer hodnoty a ceny jedla 

2. pomer hodnoty a ceny ubytovania 

3. pocit bezpečia 

4. pohostinnosť miestnych 

5. náklady na dopravu do destinácie.  

To znamená, že na to, aby sa destinácia Bratislava stala konkurencieschopnejšou, je 

dôležité, aby tu návštevníci dostali chutné, dobré jedlo za primeranú cenu, slušné 

ubytovanie, aby sa tu cítili bezpečne a boli vítaní a aby náklady na cestu do destinácie 

neboli privysoké. Ako teda vidno, okrem faktorov, ktoré bezprostredne súvisia  

s výdavkami návštevníkov (jedlo, ubytovanie, náklady na dopravu), medzi TOP 5 

faktormi sú aj tzv. nehmatateľné faktory ako je pocit bezpečia a pohostinnosť miestnych.  

 

 

Problémy, ktoré odrádzajú turistov od návštevy Bratislavy 

Samotní predstavitelia subjektov cestovného ruchu poukazujú na množstvo problémov, 

ktoré nerobia mestu dobrú reklamu – naopak, poškodzujú jeho imidž. Podľa staršej 

štúdie White House Office of Consumer Affairs z 80. rokov, sklamaný zákazník hovorí 

svojim známym o negatívnom incidente ešte aj 18 mesiacov po tom, ako ho zažil  

a spomína si naň ešte ďalších vyše 20 rokov. V dnešnej dobe sociálnych médií k tomu 

treba ešte pripočítať aj niekoľkonásobné zväčšenie rozsahu ku koľkým ľuďom sa takáto 

negatívna informácie dostane.  

Identifikované problémy sú zoradené podľa ich naliehavosti (početnosť výskytu 

problému v rozhovoroch a dotazníkoch); pri každom z problémov je uvedená miera 

angažovanosti BTB v jeho riešení.  

 

  



Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislava 2018 – 2022                                             

 15 

 

Problém č. 1 | Miesta prvého kontaktu turistov s mestom 

 

Nech už návštevník zo zahraničia vstupuje do Bratislavy akoukoľvek vstupnou 

bránou, takmer vždy je konfrontovaný s určitým typom nepríjemnosti: 

- Hlavná železničná stanica: zanedbanosť – morálna zastaranosť, 

nevyhovujúci prístup k nástupištiam (na stanici nie sú plošiny či výťahy 

na nástupištia, nespĺňa charakter bezbariérovosti ...), špina 

a neporiadok v okolí stanice, hojný výskyt bezdomovcov a asociálov. 

- Autobusová stanica Mlynské Nivy: zanedbanosť (v čase prieskumu 

ešte neboli započaté práce na výstavbe novej). 

- Letisko M. R. Štefánika: zastarané zázemie – letisková hala je síce 

zrekonštruovaná, no zázemie letiska ostalo – podľa predstaviteľov 

subjektov cestovného ruchu – zastarané (napr. vozidlá prepravujúce 

batožinu z/do lietadiel, elektroinštalácia a pod.), v dôsledku čoho musia 

turisti po prílete dlho čakať na vyloženie batožiny.  

- Železničná stanica Petržalka: chýbajúce informácie pre turistov – 

turisti, ktorí prídu z Viedne na túto stanicu sa nevedia zorientovať, 

chýbajú informácie o tom, ako sa dostať do centra, ako si kúpiť lístok 

MHD a pod. 

- Osobný prístav: nekooperatívnosť. Budovu osobného prístavu 

využívajú iba pasažieri spoločnosti LOD. Druhá spoločnosť, Twin City 

Liner sa presunula do priestoru Mosta SNP, v ktorom, žiaľ, chýba 

zázemie pre pasažierov (žiadna čakáreň, žiadne toalety, ktoré by 

zodpovedali technickým a hygienickým normám, iba minimálne 

možnosti občerstvenia, ...). 

 

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

BTB nemá priamy vplyv na riešenie daného problému, no vzhľadom na jeho 
spätosť s cestovným ruchom, BTB musí neustále pripomínať tento problém a 
apelovať na jeho riešenie. 
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Problém č. 2 | Zákaznícka skúsenosť turistov s prepravou po meste 

 

Keď sa už zahraničný návštevník dostane do destinácie, ďalším úskalím, ktoré 

naňho čaká, je spôsob, akým sa bude prepravovať po meste.  

▪ Mestská hromadná doprava: DPB zanedbáva zahraničných turistov.  

- Neexistuje napríklad priama linka z letiska do centra mesta 

- Na vstupných bránach do mesta sa turistom nedostávajú informácie 

o tom, ako, akým spojom sa do centra dostať 

- Turisti nemajú možnosť zakúpiť si cestovný lístok priamo vo vozidle 

MHD tak, ako je to zvykom v iných metropolách 

- Texty na automatoch a cestovných lístkoch v anglickom a nemeckom 

jazyku sú neprofesionálne preložené, obsahujú množstvo 

gramatických chýb 

- Neexistuje použiteľná mobilná aplikácia, ktorá by návštevníkom zo 

zahraničia uľahčila dopravu po meste (chcieť po nich, aby poznali 

presné názvy zastávok MHD je iluzórne); riešením je Google Maps, 

ktoré v týchto dňoch začalo turistom tieto informácie poskytovať. 

 

▪ Taxi služby: „vyslovene protituristické“ 

- Predovšetkým ide o predražené služby – napr. za cestu z Hlavnej  

železničnej stanice na autobusovú v mnohých prípadoch pýtajú 40 až 

50 €! 

- Pre návštevníkov zo zahraničia je – pokým neprídu do Bratislavy – 

nepredstaviteľné, aby ceny pri zastavení taxíka na ulici boli odlišné od 

cien cez telefonickú objednávku, resp. aby cena za taxík zo stanovišťa 

bola vyššia ako cena za taxík objednaný cez operátora.   

- Rovnako je pre nich počudovania hodné, že označenie taxíkov nie je 

jednotné. 

- Mnohí turisti sa sťažujú na arogantné správanie taxikárov, sú podľa 

nich drzí, ba až vulgárni. 

 

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

Podobne ako problém so vstupnými bránami do mesta, BTB nemá priamy vplyv 
na riešenie daného problému, no vzhľadom na jeho spätosť s cestovným 
ruchom, BTB musí neustále pripomínať tento problém a apelovať na jeho 
riešenie. 

 

  



Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislava 2018 – 2022                                             

 17 

 

Problém č. 3 | Neexistuje koncept starostlivosti o verejný priestor 

 

Bratislava je plná kontrastov – na jednej strane nová, moderná a zaujímavá 

architektúra, na strane druhej zanedbané uličky, priestranstvá či zeleň, o ktorú sa 

nik nestará. Špina a neporiadok na verejných priestranstvách je podľa obyvateľov 

mesta v súčasnosti vôbec najpálčivejší problém, ktorý už neznesie odklad. V tom 

sa zhodujú aj predstavitelia subjektov CR; ide konkrétne o nasledovné problémy: 

- Zanedbaný stav niektorých verejných priestorov (napr. Kamenné nám., 

Šafárikovo nám. a iné) 

- Rozbité cesty a chodníky (napr. na Nám. SNP) 

- Slabé nočné osvetlenie – najmä priechody pre chodcov a periférne časti 

mesta 

- Graffiti, poškodené fasády, posprejované, špinavé zastávky MHD 

- Vizuálny smog (cca 10-tisíc billboardov) 

- Bariéry pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

- Bezdomovci v centre mesta, ktorí svojím správaním obťažujú 

okoloidúcich (a teda aj turistov) 

- Balkánska pouličná skupina vreckárov 

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

Ani pri tomto probléme nemá BTB priamy vplyv na jeho riešenie, no rovnako ako 
v prípade problémov č. 1 a 2 je BTB povinné na tento problém neustále 
upozorňovať a apelovať na jeho riešenie. 
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Problém č. 4 | Chýba základná infraštruktúra cestovného ruchu 

 

Počet návštevníkov neustále narastá, no neexistuje komplexná stratégia 

starostlivosti o nich (analýza potrieb, stratégia rozvoja atď.), väčšinou len 

bezcieľne blúdia po meste alebo sa vozia vláčikmi po kultúrnych pamiatkach. Hoci 

v Turistickom informačnom centre (TIC) sú k dispozícii informácie o ponukách 

rôznych turistických produktov (mnohé z nich vydáva BTB), informovanosť 

o atraktivitách nedosahuje požadovanú úroveň14.  

- Chýba koncepčný prístup k rozvoju základnej turistickej infraštruktúry – 

kvalita života v meste je základným ukazovateľom pre zážitkový turizmus, 

chýba kultúrna infraštruktúra, podpora iniciatív a starostlivosť o verejný 

priestor. 

- Slabá zaangažovanosť Magistrátu hl. mesta na rozvoji turistickej 

infraštruktúry (nezáujem riešiť informačné a navigačné systémy, slabý dôraz 

na poriadok a čistotu v meste, absencia turistickej polície počas sezóny, 

schopnosť mestských policajtov dohovoriť sa v cudzom jazyku ... a pod.). 

- Chýbajú niektoré základné prvky infraštruktúry cestovného ruchu (relatívne 

málo cestovných kancelárií v meste, ktoré by ponúkali návštevníkom 

atraktívne produkty, nedostatok ľahko dostupných sprostredkovateľov 

služieb nadväzujúcich na cestovný ruch, neexistujú turistické pointy, ktoré by 

informovali, čo sa nachádza v okolí, v ktorom sa návštevník nachádza, 

nedostatok veľkokapacitných kongresových sál, ... a pod.). 

- parkovacie miesta pre turistické autobusy - „Cestovky neustále riešia, kde 

majú parkovať autobusy s turistami, resp. majú problém pri vykladaní 

turistov; kým vystúpia, zablokujú dopravu. Deje sa to každý deň a je to 

problém, na ktorý treba nájsť systémové riešenie.15“ S tým súvisí aj 

zdvihnutie cien za parkovné autobusov na dunajskom nábreží.  

- Vláčiky prevážajúce turistov po centre mesta, ktoré strpčujú život 

obyvateľom mesta (premávajú tak po pešej zóne (návštevníci mesta sa im 

musia vyhýbať), ako aj po verejných komunikáciách, čím upchávajú cestnú 

premávku). 

- Múzeá, pamiatky a podobné miesta nie sú dostatočne pripravené na 

turizmus 21. storočia. 

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

BTB môže (musí) významnou mierou ovplyvniť riešenie tohto problému (aj keď 
na mnohé nedostatky nemá priamy vplyv – napr. slabá zaangažovanosť mesta); 
no od základnej infraštruktúry cestovného ruchu je činnosť BTB a predovšetkým 
jeho členov bytostne závislá. 

                                                 
14 Celkový počet dopytov v TIC dosiahol v r. 2016 počet 88 973, to znamená, že do TIC zavíta len približne 7 % 

návštevníkov mesta. Súčasťou aktivít TIC je aj predaj Bratislava CARD, ktorej bolo v roku 2016 celkovo 

predaných 2 724 ks. (v prepočte 0,2 % návštevníkov mesta). 
15 Citát jedného z respondentov z kvalitatívneho prieskumu. 
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Problém č. 5 | Postavenie BTB v rámci Magistrátu 

 

O mnohých rozhodnutiach, ktoré majú priamy vplyv na cestovný ruch, sú BTB 

a jeho členovia informovaní až ex post, dozvedajú sa o nich z médií. Na druhej 

strane, ak potrebuje BTB presadiť riešenie určitého problému cestovného ruchu v 

Bratislave, neexistuje štandardný postup ako tému nastoliť. Je potrebné, aby 

vrcholový predstaviteľ BTB bol súčasťou pravidelných stretnutí na Magistráte a 

mal priamy kontakt s Primátorom. 

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

V dôsledku nedostatočnej informovanosti BTB zo strany Magistrátu častokrát 
dochádza k nedorozumeniam. Malo by byť v záujme nielen BTB, ale aj 
Magistrátu, aby predseda predstavenstva BTB bol súčasťou tímu, ktorý riadi 
rozvoj mesta. BTB môže (musí) apelovať na Magistrát. 

 

 

 

Problém č. 6 | Nedostatočná informovanosť o ponukovej stránke CR 

 

Ďalším pálčivým problémom Bratislavy je slabá informovanosť o produktoch 

cestového ruchu, v dôsledku ktorej sú niektoré turisticky atraktívne miesta 

a eventy prakticky neviditeľné. Návštevník Bratislavy si vie za dva dni pozrieť 

hlavné pamiatky, no ak chce ostať dlhšie, musí sa vybrať do regiónu (Červený 

kameň, Biofarma, jaskyňa Driny a i.). Bežný turista však netuší, ako sa tam dostať.  

Problémom je:  

- Málo praktických, všeobecne dostupných informácií v anglickom / 

nemeckom jazyku o tom, ako sa turista môže dostať k niektorým 

produktom.  

- Informácie v cudzích jazykoch nie sú profesionálne (informačné tabule, 

MHD,…), pôsobia amatérsky a teda vzbudzujú rovnakú predstavu  

o službe, ktorú ponúkajú.  

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

Predlžovanie pobytu turistov v destinácií je jednou z hlavných priorít BTB, je 
preto v jeho záujme, aby podnikatelia v CR (min. tí, ktorí sú členmi BTB) 
poskytovali turistom o svojich ponukách informácie zohľadňujúce prirodzenú 
customer journey. 
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Problém č. 7 | Slabá spolupráca aktérov cestovného ruchu 

 

Mnohí aktéri cestovného ruchu v Bratislave nezdieľajú spoločnú víziu a cieľ, 

nevedia sa medzi sebou dohodnúť. Problémom je ich nekomunikatívnosť (nejde 

ani tak o neochotu komunikovať, ako skôr o to, že si hľadia iba svoj záujem 

a nevnímajú komplexnosť služieb v oblasti cestovného ruchu, v rámci ktorých 

jedna služba nadväzuje na druhú atď. Výsledkom je, že o mnohých aktivitách 

v destinácií sa turisti nedozvedia vôbec, resp. ak sa aj o nich dozvedia, nedostanú 

sa k nim. 

„Marketing vie robiť pomaly každý, ale už nastal 

čas začať robiť kooperatívny manažment. Je 

potrebné naozaj efektívne manažovať fungovanie 

cestovného ruchu v Bratislave.“ 

 

V tejto súvislosti vystupuje do popredia kritika prístupu hotelov – širšie: 

ubytovacích zariadení – k spolupráci so subjektami, ktoré vypĺňajú turistom 

a návštevníkom ich voľný čas. Podľa slov zástupcov subjektov CR majú skôr 

tendenciu brať než dávať. BTB napr. pravidelne distribuuje info-materiály  

do hotelov, reštaurácií, no niektoré z nich nedovolia u seba umiestňovať 

informačné materiály. 

Ojedinele sa vyskytol tiež názor, že samotný BTB vytvára promo produkty bez 

konzultácie s dotknutými subjektami v Bratislave (napr. bedeker) a že neposkytuje 

takmer žiadnu podporu pre poskytovateľov služieb, nekomunikuje, v dôsledku 

čoho BTB neprezentuje to, čo je v Bratislave najzaujímavejšie (bary, streetfood, 

alternatívne miesta). 

 

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

BTB sa musí stať iniciátorom a moderátorom dialógu medzi všetkými aktérmi 
cestovného ruchu v Bratislave. Musí nájsť spôsob, ako do spolupráce 
vtiahnuť aj tých aktérov, ktorí sú v súčasnosti nekooperatívni. 
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Problém č. 8 | Nekoordinovanosť akcií v meste 

 

Podľa viacerých aktérov cestovného ruchu v Bratislave chýba centrálny 

koordinátor podujatí v meste – to znamená, aby sa napríklad nestávalo, že v jeden 

deň sa koná viacero významných podujatí, resp. aby organizácia podujatí bola 

proporčne rozdelená počas celého roka.  

Problémom tiež je, že na Magistráte neexistuje jeden konkrétny útvar – 

koordinátor, ktorý by zabezpečil všetky potrebné povolenia na organizovanie 

kultúrnych či iných turistických akcií. Vždy je potrebné ich riešiť s každým útvarom 

samostatne (pričom každý útvar má k danej akcii, vzhľadom na svoje zameranie, 

iný vzťah), individuálne (útvary majú rôzne postupy) a nikdy nevybavíte všetko 

naraz.  

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

BTB sa musí zasadiť o zriadenie centrálneho koordinátora na Magistráte; to, 
či na ňom bude naozaj existovať takýto jeden útvar je, samozrejme, 
v kompetencii Magistrátu. Veľmi by to však pomohlo organizovaniu akcií 
v meste. 

 

 

 

 Problém č. 9 | Obyvatelia Bratislavy nemajú vzťah k svojmu mestu  

 

V Bratislave žije veľa pesimisticky naladených ľudí. Prejavuje sa to tým, že ..: 

- veľa Bratislavčanov nepociťuje hrdosť na svoje mesto 

- v uliciach chýba úsmev 

- „hejterské“ reakcie na sociálnych sieťach na akékoľvek nápady a projekty  

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

BTB by sa mala zamerať na zisťovanie spokojnosti so životom v meste a na 
odhaľovanie toho, na čo sú Bratislavčania hrdí. 
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Problém č. 10 | Nejasná identita Bratislavy 

 

S problémom č. 8 úzko súvisí aj skutočnosť, že nebolo doteraz jasné, čo chce 

Bratislava ponúknuť turistom. V dôsledku absencie jasne sformulovanej definície, 

o čom chce byť Bratislava, boli vypracované – z pohľadu aktérov cestovného 

ruchu – „čudné“ kampane propagujúce Bratislavu raz ako Partyslavu, potom ako 

„mesto, v ktorom sa budete cítiť ako kráľ a kráľovná“ až po kampaň s pápežom  

a Einsteinom.  

Bratislava sa musí sama rozhodnúť, akých turistov chce v meste. V stratégii 

cestovného ruchu sa zabúda na slovenských turistov z regiónov, pre ktorých je 

Bratislava hlavné mesto, ktoré treba navštíviť; týchto návštevníkov majú 

podchytené len obchodné centrá. 

Aktérom cestovného ruchu chýba jasný positioning Bratislavy ako turistickej 

destinácie, nosná línia a s ňou spojená stratégia, o ktorú by sa subjekty 

cestovného ruchu v Bratislave mohli oprieť.  

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

Toto je jednoznačne úloha BTB, predkladaný materiál má ambíciu definovať 
identitu Bratislavy a marketingovú a komunikačnú stratégiu destinácie. 

 

 

 

Problém č. 11 | Nedostatočné využívanie nových informačných technológií 

 

Bratislave chýba moderná stratégia prítomnosti v online priestore. Digitálne médiá 

– online i social – sú v súčasnosti tým najdôležitejším zdrojom, z ktorého čerpajú 

informácie potenciálni návštevníci. Existujúca web stránka visitbratislava.com 

ponúka informácie všeobecného charakteru, ale mesto takmer vôbec nepracuje so 

sofistikovanými stratégiami na sociálnych sieťach a iných online kanáloch – chýba 

návštevníkmi generovaný obsah, autentické fotografie, web stránka nie je 

prelinkovaná s Instagramom, na YouTube sú promo materiály BTB, ale nie reálne 

videá, ktoré o meste povedia viac atď.). Otázne tiež je, či a do akej miery má 

Bratislava optimalizovaný svoj web vo vyhľadávačoch. 

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

Online marketing je v súčasnosti najdôležitejším informačným kanálom, ktorý 
ovplyvňuje výber destinácie. BTB musí neustále posilňovať svoju kompetenciu 
v tejto oblasti. 
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Problém č. 12 | “Slovenské reštaurácie” v centre mesta 

 

Gastroturizmus je dôležitou zložkou cestovného ruchu. Popri mnohých dobrých 

reštauráciách a street foodoch je však v Bratislave, najmä v Starom meste, 

pomerne veľký počet reštaurácií s názvom „Slovenská“ (najmä na uliciach 

Michalská a Panská). Vyznačujú sa tak nevkusným sadrovým mobiliárom ako aj 

predraženými službami. Turisti sa sťažujú na to, že tieto prevádzky si automaticky 

započítavajú tringelty v dôsledku čoho sa tak jedlo predraží o viac, než obvyklých 

10% (k čomu treba pripočítať ešte aj DPH) – a to bez toho, aby boli o tom turisti 

vopred informovaní.  

Prístup čašníkov k hosťom nie je vnímaný ako služba zákazníkovi. Platenie iba 

spolu za stôl je slovenskou špecialitou, bežne vo svete sa dá platiť systémom 

„každý za seba“. Jazyková bariéra sa lepší, ale stále je ju cítiť.  

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

BTB by mohla iniciovať audit reštaurácií, ktorý už bol síce viac krát navrhovaný, 
no nikdy sa neuskutočnil. 

 

 

Problém č. 13 | Nečinnosť mestskej polície 

 

Viacerí aktéri v cestovnom ruchu tiež poukazujú na to, že v mestských policajtoch 

nemajú oporu – odmietajú riešiť problém s bezdomovcami, neriešia problém 

s parkovaním turistických autobusov na Dunajskom nábreží, nedostatočne 

vykonávajú hliadkovú činnosť v Starom meste – jednoducho „nevidno ich“. 

Zahraniční turisti sú prekvapení, že počas letnej turistickej sezóny Bratislava nemá 

Turistickú políciu (posilnené hliadky v centre mesta, ľahko dostupnú a viditeľne 

označenú kanceláriu, na ktorú by sa turisti v prípade núdze mohli obrátiť o pomoc 

(jazyková výbava policajtov by mala byť samozrejmosťou).  

 

Miera angažovanosti BTB na riešení tohto problému: 

Riešiť počet hliadok a ochotu Mestskej polície riešiť incidenty v meste nie je 
v kompetencii BTB, no „priateľskejšia“ ústretovejšia spolupráca s políciou je pre 
aktérov cestového ruchu veľkým prínosom (napr. pri organizovaní podujatí, 
parkovacích či iných problémoch v meste).  
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Hlavné faktory vplyvu na situáciu v cestovnom 
ruchu a s vplyvom na Bratislavu 

 

 

 

Hlavné faktory ovplyvňujúce cestovný ruch  

Súčasný turizmus ovplyvňuje viacero faktorov, ktoré menia spotrebiteľské správanie 

turistov (dôvody cestovania, preferované destinácie, cesta k nákupu a pod.); niektoré 

majú na konkrétne destinácie pozitívny, iné negatívny vplyv. Čo sa týka destinácie 

Bratislava, za hlavné faktory ovplyvňujúce prílev zahraničných turistov možno považovať 

(bez úplného vymenovania všetkých dôležitých faktorov): 

▪ Zážitkovosť – faktor s pozitívnym vplyvom na Bratislavu; zahraniční turisti 

napriek nízkym očakávaniam sú častokrát prekvapení atmosférou a pestrosťou 

aktivít, ktoré tu môžu zažiť. 

▪ Lacné cestovanie – takisto faktor s pozitívnym vplyvom na cestovný ruch 

destinácie; a to najmä vďaka nízko-nákladovým leteckým spoločnostiam (Ryanair, 

Smartwings, Wizz Air a i.) a možnostiam využiť lacnejšie ubytovanie mimo 

oficiálnych ubytovacích zariadení (AirBnB). 

▪ Masový turizmus. Hoci mnohé mestá zažívajú nápor turistov, sú „overbooked, 

Bratislava takýto masový turizmus (zatiaľ) nezažíva. Bude, samozrejme, záležať 

na určení hranice, koľko turistov Bratislava unesie, aby sa tento faktor, ktorý 

momentálne hrá v prospech Bratislavy, nezvrátil do negatívnej polohy.  

▪ Industriálne destinácie. Ľudí čoraz viac láka ísť sa pozrieť, vidieť na vlastné 

oči, ako sa zhotovujú veci, ktorých sú fanúšikmi – napr. vidieť, ako sa vyrába 

osobný automobil či ako sa varí pivo. 

▪ MICE. Napriek internetu, kongresový biznis stále rastie; ľudia síce majú prístup  

k informáciám (analýzam, štúdiám, novým poznatkom, ...), ale napriek tomu sa 

chcú stretávať osobne. 

▪ Neobjavené destinácie. Väčšina turistov cestuje preto, aby zažila a spoznala 

niečo nové, neobjavené. Bratislava stále patrí k „dobre skrytým tajomstvám“  

na mape Európy.  

▪ Hrozba terorizmu. Aj tento faktor hrá (zatiaľ) v náš prospech, nakoľko Bratislava 

ako hlavné mesto málo exponovanej krajiny stojí mimo hlavného záujmu 

medzinárodných teroristických organizácií. 
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Mestá pre život 
 

Ako uvádza manifest ECM „The Future of DMOs“ z mája 2017: “Budúcnosť patrí 

mestám. Presnejšie, budúcnosť patrí mestám, ktoré do mesta dokážu pritiahnuť tých 

najlepších a najšikovnejších ľudí. V dnešnom svete však už na to nestačia len nádherné 

pohľadnice zobrazujúce kultúrne pamiatky mesta; oveľa dôležitejším faktorom prilákania 

ľudí je liveability mesta, schopnosť vyvolať emócie a pocit autentickosti, ktoré 

návštevníka prinútia investovať svoj čas, peniaze a emocionálnu energiu  

do spoznávania danej lokality.“ 

World Tourist Organization rozlišuje tri typy návštevníkov:  

(1) zahraničných (residents from countries other than the country of reference) 

(2) domácich (residents from another region of the country of reference) a 

(3) miestne obyvateľstvo (residents in the region of reference).  

Aktérmi turizmu teda nie sú iba subjekty, ktoré poskytujú služby v oblasti cestovného 

ruchu (ubytovanie, stravovanie, zábava, sprievodcovia, incomingové a eventové 

agentúry, kultúrne inštitúcie), ale – v najširšom slova zmysle doslova – všetci obyvatelia 

destinácie.  

V kontexte uvedených skutočností sa ako kľúčový javí Manifest ECM s názvom The 

Future of DMOs, ktorý stanovuje 8 základných princípov destinačného manažmentu. Tie 

pomerne presne odrážajú základné výzvy, ktorým súčasný cestovný ruch čelí. 

 

Princíp č. 1 | Sociálna udržateľnosť už dnes 

Environmentálna, ekonomická i sociálna udržateľnosť sú nevyhnutným 

faktorom, vďaka ktorému je možné predchádzať najhoršiemu scenáru: 

masovému turizmu a následnému negatívnemu postoju miestneho 

obyvateľstva a politikov k turizmu. Každé miesto má prirodzené kapacitné 

limity, ktoré je potrebné poznať v dostatočnom predstihu a účinne predchádzať 

ich prekročeniu. Preto je také dôležité venovať veľkú pozornosť práve 

miestnemu obyvateľstvu, atmosfére „lokálneho“, schopnosti destinácie vytvoriť 

pocit, že do nej človek patrí. Kvalita života – lokálnych ľudí, návštevníkov, 

všetkých by sa mala stať východiskom akýchkoľvek aktivít organizácií 

destinačného manažmentu. 

 

Princíp č. 2 | Vystúpiť na svetové pódiá 

Mestá priťahujú ľudí bez ohľadu na to, či sú v ňom na dovolenke, či tu pracujú, 

študujú, zakladajú malú firmu alebo medzinárodnú spoločnosť, ... vnímajú 

atmosféru a pulz života v meste. Návštevníkov – a talentovaných ľudí, o ktorých 

každé mesto usiluje – zaujíma najviac to, ako v ňom žijú miestni ľudia a čo je 

pre nich v ich meste jedinečné. Dôležitým faktorom súčasného destinačného 

marketingu je preto manažovanie autentickej identity mesta, ktorá je 

akceptovaná všetkými stakeholdermi (vrátane miestneho obyvateľstva). V tom 

najlepšom prípade je identita taká príťažlivá, že o nej „hovoria“ samotní 

návštevníci mesta a svoju pozitívnu skúsenosť šíria prostredníctvom sociálnych 

sietí ďalej.  
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Princíp č. 3 | Nie je to len o atrakciách, ale o mieste ako takom 

Bratislava je oveľa viac, než len sumou monumentov a múzeí. Dnes najväčšiu 

pozornosť priťahuje liveability a localism (lokálnosť, autentickosť v zmysle 

„takto sa tu normálne žije)“. Preto by sa organizácia destinačného manažmentu 

mala stať akýmsi moderátorom inovácií, laboratóriom, kde vznikajú nové 

myšlienky a nápady ako zlepšiť kvalitu života v meste a zároveň aj miestom, 

kde sa vymýšľajú nové, príťažlivé spôsoby, ako ľuďom uľahčiť život v meste 

(pohybovanie sa, presúvanie sa, stretávanie sa, vzdelávanie, informovanie, 

relaxovanie, ...  a pod.) . 

 

Princíp č. 4 | Kľúčové sú partnerstvá 

Súčasné úspešné a pokrokovo zmýšľajúce organizácie destinačného 

manažmentu sa posúvajú vpred vďaka nadväzovaniu tesných, zmysluplných 

partnerstiev. Nezáleží na tom, či ide o spoluprácu s miestnou univerzitou, ktorá 

pomôže s analýzou dát, partnerstvo s miestnym touroperátorom na šírenie 

kampane, alebo vytvorenie platformy s miestnymi politikmi na riešenie 

lokálnych problémov. Vytváranie dlhodobých, vzájomne prospešných vzťahov 

si však vyžaduje iný prístup, než na aký boli organizácie destinačného 

manažmentu doteraz zvyknuté: imperatívom dneška je dokázať oceniť 

spoločne zdieľaný úspech, získať dôveru a dodržiavať konzistentnosť 

komunikácie, na ktorej sa partneri spolu dohodli. 

 
Princíp č. 5 | Nové spôsoby financovania predstavujú nové príležitosti 

Byť závislý na jednom zdroji financovania – najmä, ak sú to politici – je rizikom. 

Diverzifikácia finančných zdrojov je jediný spôsob, ako si zabezpečiť 

stabilnejšie podmienky na presadzovanie projektov. Dobre nastavená 

marketingová stratégia dokáže pritiahnuť pozornosť investorov a sponzorov 

a získať tak zdroje na financovanie týchto aktivít. 

 

Princíp č. 6 | Integrácia zdieľanej ekonomiky; kvalita života miestnych 

Pred existenciou zdieľanej ekonomiky nemá zmysel zatvárať si oči; ona tu už 

jednoducho je – či sa nám to páči alebo nie. Teraz ide skôr o to, ako ju 

integrovať do city marketingu tak, aby z toho malo finančný úžitok aj samotné 

mesto. Peer to Peer platformy (AirBnB, Uber, sprevádzanie miestnymi, večera 

u miestnych,... a pod.) totiž preukázali schopnosť poskytnúť návštevníkom 

presne to, čo hľadajú a zároveň umožnili zarobiť si (zlepšiť si kvalitu života) 

miestnym, ktorí tieto služby poskytujú. P2P platformy tak spájajú miestnych ľudí 

s návštevníkmi a stávajú sa katalyzátorom zážitkových inovácií v meste. Isteže, 

má to aj mnohé riziká, ktoré je potrebné so spoločnosťami prevádzkujúcimi tieto 

platformy riešiť. 
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Princíp č. 7 | Smart cities: veľké veci, ale s nohami pevne na zemi 

Turisti sú v uspokojovaní svojich potrieb čoraz náročnejší, okrem základných 

fyziologických potrieb (dobre sa najesť, mať k dispozícii čistú, pitnú vodu a mať 

sa kde vyspať) chcú mať tiež priestor na stretávanie sa, obchodovanie, učenie, 

zábavu a pod. Čoraz viac ľudí sa v meste dožaduje čistého vzduchu, 

osvetlených a bezpečných ulíc, bezchybne fungujúcej dopravy či príjemných 

verejných priestranstiev. S rozvojom technológií je dnes možné manažovať 

všetky tieto a mnohé ďalšie oblasti života mesta. Podstatou konceptu chytrých 

miest však nie sú čipy ako také (umelá inteligencia, Big data či internet veci); to 

všetko sú len nástroje. Treba si uvedomiť, že v prípade smart cities ide skôr 

o ideu komplexného rozvoja mesta, ktorý je postavený na data-driven 

rozhodovaní a ktorý je orientovaný na skvalitnenie života ľudí, zjednodušení 

administratívy a nezaťažovaní životného prostredia.  

 

Princíp č. 8 | Bezpečnosť a krízový manažment: byť dôveryhodným partnerom 

v ťažkých časoch 

Stať sa môže čokoľvek – povodeň či iná prírodná katastrofa, teroristický alebo 

kybernetický útok a pod. Dôležité je, aby v čase vzniknutého problému bola 

organizácia destinačného manažmentu dôveryhodným partnerom. 

Ako sa na takéto krízové situácie pripraviť? Je dobré nečakať na katastrofu 

kým sa stane, ale preventívne sa pripraviť na možnosť jej vzniku, diskutovať 

o tom s partnermi, pripraviť si záchranný plán, ktorým sa budeme v prípade 

vzniku krízy riadiť. Miestni obyvatelia, firmy a podnikatelia, politickí 

reprezentanti budú v takejto situácii od DMO očakávať spoľahlivosť, 

sebavedomie a vodcovstvo. 

 

 

Destinácie budúcnosti 

K významným faktorom vplyvu na výkony cestovného ruchu v destináciách sú trendy 

v oblasti destinačného manažmentu. Tie DMOs, ktoré ich využívajú sú oveľa viac 

konkurencieschopné a úspešné pri získavaní pozornosti a priťahovaní turistov 

a talentovaných ľudí.    

Spoločnosť Destinations International začiatkom júla 2017 zverejnila svoju štúdiu 

Destination Next, ktorej cieľom bolo identifikovať nové trendy a vplyvy v odvetví, 

porovnať nové trendy s tými, ktoré boli identifikované v roku 2014 a určiť nové príležitosti 

pre destinačné organizácie. Jedným z hlavných zistení je o. i. aj rebríček najdôležitejších 

trendov, ktoré určujú smerovanie cestovného ruchu do budúcnosti. Tu je TOP 20 trendov 

(v poslednom stĺpci je porovnanie s rokom 2014). 
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Tabuľka č. 4: TOP 20 trendov (Destination Next. Destination International, July 2017) 

 

Poradie / Trend Zmena 

1. Absolútna dominancia sociálnych médií v oslovovaní cieľového publika v CR. - 

2. Vytváranie obsahu a jeho šírenie rôznymi kanálmi, vytvára značku destinácie 
a jej prislúchajúci zážitok.  

Nové 

3. Návštevníci vyhľadávajú predovšetkým autentické, personalizované zážitky.  - 

4. Mobilné komunikačné platformy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvažovaní 
návštevy destinácie. 

Nové 

5. Mobilné platformy a aplikácie sú v tom, ako upútať pozornosť návštevníkov 
a komunikovať s nimi, kľúčovými. 

- 3 

6. Video sa stáva najdôležitejším prvkom destinačného marketingu a story-
tellingu destinácie. 

Nové 

7. Zber a analýza dát sa stáva faktorom úspechu destinácií. Nové 

8. Smart technológie vytvárajú príležitosti pre nové, inovatívne procesy 
poskytovania služieb. 

- 4 

9. Technológie umožňujú zrýchlenie rozhodovacieho procesu zákazníkov. - 

10. Geo-targeting a lokalizácia začína byť v online marketingu prevládajúca. - 4 

11. Vytváranie strategických partnerstiev aj za účelom získania nových zdrojov. + 19 

12. Vlády pociťujú tlak na znižovanie priamych subvencií na podporu cestovného 
ruchu. 

+ 2 

13. Návštevníci od destinačných organizácií požadujú starostlivo vybratý, 
customizovaný content destinácie. 

Nové 

14. Značka destinácie sa stáva čoraz dôležitejším faktorom v rozhodovacom 
procese návštevníkov. 

- 1 

15. Návštevníci čoraz intenzívnejšie vyžadujú zážitok spájaný so skutočným 
životom miestnych obyvateľov. 

- 7 

16. Dobrá letecká dostupnosť je kľúčovým predpokladom pritiahnutia pozornosti 
obchodnej klientely.  

Nové 

17. Návštevníci vyžadujú viac informácií, prehľadu, interakcie a individuálneho 
prispôsobenia služieb vlastným potrebám a očakávaniam. 

- 12 

18. Daň z ubytovania podlieha alternatívnym politicky orientovaným zámerom. - 7 

19. MICE podujatia ponúkajú svojim účastníkom čoraz viac autentických, 

lokálnych zážitkov. 
Nové 

20. Marketingová komunikácia sa transformuje z e-commerce na m(mobile)-

commerce a smeruje k v(video)-commerce. 
Nové 
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Kľúčové trendy v medzinárodnom cestovnom 
ruchu a návštevníci destinácie Bratislava  

 

 

Zažiť miestnu kultúru/spoločnosť/ľudí 

Globálny pohľad na moderný turistický ekosystém a nový, svieži pohľad na to, ako si 

turisti vyberajú a plánujú svoje dovolenky prináša štúdia TripBarometer 2016 spoločnosti 

TripAdvisor. Ide o prieskum, ktorého sa zúčastnilo 36 444 respondentov z 33 krajín 

sveta. Výsledky aj tohto prieskumu potvrdzujú zameranie turistov predovšetkým na 

sociálnu infraštruktúru a interakciu s miestnou kultúrou a jej obyvateľmi (pozri 

nasledujúci graf). 

 

Graf č. 3: Dôvody výberu destinácie16  

 

Typológia založená na potrebách turistov 

Štúdia TripBarometer 2016 tiež priniesla zaujímavý pohľad na štruktúru turistov. 

Namiesto určovania cieľových skupín na základe socio-demografických charakteristík či 

odhadovaných záujmov (na základe existujúcej ponuky atrakcií v destináciách) 

vypracovali výskumníci z TripAdvisora typológiu založenú na potrebách cestovateľov. 

Táto typológia vychádza z pochopenia emocionálnej stránky rozhodovacieho procesu 

pri výbere destinácie a toho, ako konkrétne želania a túžby ovplyvňujú cestovateľské 

vplyvy a celkové správanie sa turistov. 

 

                                                 
16 TripBarometer 2016, n = 36 444 
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6 typov cestovateľov podľa TripBarometer 201617 

 

Hľadajúci 

najlepšiu cenu 

17% „Z dovolenky chcem vyťažiť čo najviac“ 

Hľadá najvýhodnejšie ponuky a ak nájde lacnejšie letenky, pokojne zmení 
destináciu. Základné kritériá pre výber destinácie sú preňho výmenný kurz a 
lacné letenky. Pri výbere destinácie je tiež dôležitá dĺžka letu a možnosť 
zbierať/využiť vernostné body u leteckých spoločností a hotelov.  

Vek: 25 – 34 rokov / Príjem domácnosti: stredný / Cestuje s rodinou 

Luxusný 

cestovateľ 

19% „Chcem si užiť svoje peniaze“ 

Je ochotný priplatiť si za to, aby mal na dovolenke luxus. Pre danú destináciu 
sa rozhodne, ak je to luxus za dobrú cenu a má možnosť využiť hotelové 
vernostné body. Potrpí si na názov hotela, či meno hotelovej siete. 

Vek: 25 – 49 rokov / Príjem domácnosti: vysoký / Cestuje s partnerom alebo 
osamote 

Sociálny 

cestovateľ 

16% „Chcem všetko zdieľať s ostatnými“ 

Nevie si predstaviť, že by na dovolenku išiel sám. Zážitky má potrebu zdieľať 
či už osobne s priateľmi alebo so širším okolím prostredníctvom sociálnych 
sietí (Facebook, Twitter, Instagram). Má tendenciu vracať sa na miesta, ktoré 
už navštívil (napr. na business tripe); vyberá si luxusné destinácie za 
rozumné ceny. Vyberá si ich aj podľa hodnotení a postov na sociálnych 
sieťach. Je preňho dôležité, aby v hoteli boli služby stráženia detí. 

Vek: 25 – 49 rokov / Príjem domácnosti: vysoký / Cestuje s rodinou, deťmi 

Nezávislý 

cestovateľ 

31% „Chcem to mať po svojom“ 

Na dovolenku cestuje najradšej sám. Je to častokrát mladší dospelý človek, 
alebo naopak, dôchodca. Vyberá si destinácie, ktoré nie sú preplnené 
turistami a za letenky vie zbierať vernostné body. Hotel si vyberá na základe 
hodnotení na webstránkach a na základe ceny. 

Vek: 25 – 49 rokov / Príjem domácnosti: nízky/vysoký / Cestuje sám 

Prieskumník 35% „Chcem si naplánovať perfektnú dovolenku“ 

Plánovaniu dovolenky venuje veľa času. Kým si vyberie destináciu, preskúma 
všetky možnosti leteniek a hotelov. Vyberá si miesta, na ktorých môže získať 
autentické zážitky a navnímať miestnu kultúru; zároveň hľadá luxus za 
rozumnú cenu. Rád stretáva cestovateľov, ktorí žijú podobným spôsobom 
života. Pri výbere destinácie hrá najdôležitejšiu úlohu TripAdvisor. 

Vek: 25 – 49 rokov / Príjem domácnosti: vysoký / Cestuje s partnerom (bez 
rodiny a detí) 

Ostrieľaný 

cestovateľ 

7% „Nechcem strácať čas hľadaním, chcem mať kľud“ 

Človek, ktorý často a veľa cestuje do rozličných destinácií. Výberu destinácie, 
hotela a leteniek nevenuje veľa času. Destináciu si vyberá podľa jej kultúry 
a ľudí, najradšej cestuje k moru a do veľkomiest, v ktorých môže navštíviť 
priateľov a rodinu. Keďže nerád plánuje, pri výbere hotela sa plne spolieha 
na referencie z internetu. 

Vek: 35 – 64 rokov / Príjem domácnosti: nízky / Je to zväčša muž a cestuje 
sám 

 

Otázkou je, čím môže destinácia Bratislava zaujať takýchto cestovateľov (resp. ako  

a ktorých). V našom prieskume sme predstaviteľov rôznych subjektov cestovného ruchu 

požiadali, aby uvideli, čím by podľa nich mohla byť táto destinácia zaujímavá do 

budúcna, resp. v čom vidia nevyužitý potenciál a na čo by sa mala Bratislava 

v budúcnosti viac zamerať. 

                                                 
17 TripBarometer 2016, n = 36 444 
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Nevyužitý potenciál destinácie Bratislava 

 

Podľa miestnych predstaviteľov cestovného ruchu je tu niekoľko základných oblastí 

nevyužitého potenciálu: 

1. Dunaj – jednak nábrežie a jednak samotná rieka a jej využitie pre lodnú dopravu 

2. Kultúra – tak moderné, originálne koncepty ako aj história  

3. Kreatívny priemysel 

4. MICE  

5. Gastroturistika 

6. Bratislava CARD 

7. Cudzie jazyky 

8. Čistota mesta  

9. Vzťah obyvateľov k svojmu mestu 

10. Zelené mesto 

11. Smart city 

12. Koncepčný marketing mesta 

 

K jednotlivým oblastiam podrobenejšie: 

▪ Dunajské nábrežie 

Na dunajské nábrežie potrebujeme dostať život. V súčasnosti sa rozpracúva projekt 

Eurovea2, ktorého ambíciou je kultivovať nábrežie a podporiť široké spektrum 

voľnočasových a športových aktivít v bezprostrednej blízkosti rieky. Ak vznikne 

Nové LIDO, vytvorí sa protipól na opačnej strane Dunaja, čím by sa tak mesto 

mohlo začať vyvíjať symetrickejšie. 

Príležitosť predstavuje tiež dobudovanie turistickej infraštruktúry a atraktivít na 

oboch nábrežiach Dunaja od Karloveskej zátoky až po Zimný prístav, či revitalizáciu 

Sadu Janka Kráľa.  

 

▪ Dunaj  

Veľký potenciál predstavuje samotná rieka – Dunaj. Na lodiach prichádza do 

Bratislavy veľké množstvo turistov, no prídu iba na pár hodín; nie sú z toho 

prenocovania. Je preto potrebné nadviazať spoluprácu s lodiarskymi 

spoločnosťami v záujme zakomponovania Bratislavy do programu ich cestujúcich. 

Znamená to však aj dobudovanie infraštruktúry – logistika zásobovania, odpadové 

hospodárstvo, naloženie potravín, nadväzujúce služby pre turistov a pod. ... a na to 

nie je vybudovaná infraštruktúra.  
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Dunaj by bolo možné lepšie využiť aj prostredníctvom ponúk pravidelných plavieb 

spojených s večerou, večerné plavby, stand-up paddle a pod. 

 

▪ Kultúra – originálne koncepty 

Bohatý kultúrny život je v ponímaní mesta redukovaný, žiaľ, len na Vianočné trhy 

a Korunovačné slávnosti. Bratislava už nikdy nebude jednotným historickým 

celkom a preto nemá význam príliš sa zameriavať na rakúsko-uhorské 

reminiscencie, ale skôr hľadať mladú, novú kultúru. Bratislava by mohla vyťažiť viac 

z vysokej koncentrácie tvorcov a organizátorov kultúrnych eventov a festivalov, 

podobne ako Edinburgh alebo Salzburg. 

Dôležité je prilákať do Bratislavy mladých, šikovných a talentovaných ľudí, ponúkať 

hudobné koncerty, športové podujatia, umenie v uliciach – originálne umelecké 

projekty tak stále ako aj dočasné, ktoré by vytvorili zaujímavé moderno-umelecké 

symboly mesta.  

 

▪ Kultúra – historická rozmanitosť 

Mladí, aktívni ľudia túžia za dva-tri dni vidieť v koncentrovanej podobe 

stredoeurópsku rozmanitosť – tak kultúrnu, ako aj historickú či spoločenskú. Popri 

pamiatkach z čias Márie Terézie (ktorých počtom sa však ani zďaleka nemôžeme 

rovnať Viedni či Budapešti), je príležitosťou turistom ukázať tiež Bratislavu ako 

mesto na hranici železnej opony (Devin, Devínska Nova Ves, bunkre  

v Petržalke,...). 

 

▪ Kreatívny priemysel 

Do produktu cestovného ruchu je potrebné viac zapojiť aktérov z oblasti 

kreatívneho priemyslu (dizajnérov, módnych návrhárov, street artistov, performerov 

a i.). Ich potenciál využiť na prepojenie udalostí, vývoj celkom nových podujatí 

a artefaktov.  

 

▪ MICE  

Dôležitou súčasťou marketingu destinácie je aj MICE, obzvlášť v prípade ako je 

Bratislava, ktorá má výbornú dostupnosť, šikovných ľudí, ktorí sú schopní 

zorganizovať akékoľvek podujatie, reputáciu vo viacerých príťažlivých oblastiach 

(napr. automotive industry) a navyše je aj bezpečná. Viacerí aktéri cestovného 

ruchu volajú po tom, aby sa Bratislava stala centrom obchodnej a investičnej aktivity 

(pôvodný projekt Spojeného mesta – Twin City.  

MICE by sa malo v rámci turizmu dopriať viac priestoru; cez MICE prichádzajú do 

Bratislavy už dnes zdroje, len o tom nikto nevie18.  

                                                 

18 Človek prichádzajúci na MICE podujatie prinesie miestu cca 1 000 – 1 500 € (celosvetový priemer); 

prinesie mestu 3-krát viac peňazí ako leisure turista; je to vysoko výnosný biznis – celosvetovo: 1 

investované € do MICE prinesie 10 € v tržbách. 
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Výhodou Bratislavy v segmente MICE napr. oproti Viedni, je to, že je menej 

preplnená, menej „okukaná“, lacnejšia, má väčšiu šancu uspieť pri organizovaní 

menších kongresov (400 – 500 ľudí). Výzvou však je kde, v čom – okrem 

geografickej a ekonomickej výhodnosti – nájsť vhodný niche priestor pre 

vyprofilovanie sa Bratislavy ako zaujímavej MICE destinácie. 

ICCA (International Congress and Convention Association) združuje rozmanité 

záujmové organizácie z celého sveta. Slovensko, resp. Bratislava ako hlavné 

mesto Slovenskej republiky, má na svojom území mnoho pozoruhodností, ktoré 

môžu byť lákadlom pre zorganizovanie kongresu – napríklad:  

- 700 hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídiel a pevností 

- 6 000 jaskýň 

- 1 300 minerálnych prameňov 

- ľudové tradície, skanzeny, drevené kostoly 

- najvyšší drevený oltár 

- Bratislava je jediné hlavné mesto, ktoré leží na rozhraní troch štátov 

- automobilový, petrochemický a drevospracujúci priemysel 

- inovačný hub a startupová scéna 

Všetky tieto atraktivity predstavujú príležitosť pre pritiahnutie pozornosti asociácií, 

ktoré sa zaujímajú o dané témy. Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky 

sa prirodzene ponúka ako miesto konania daného kongresu. 

Veľmi dôležité je, že MICE podujatia zvyšujú kvalitu života miestnych obyvateľov;  

v rámci MICE do destinácie prichádzajú ľudia, ktorí majú know how, odovzdajú 

svoje vedomosti, z ktorých môžu profitovať aj bežní ľudia. Navyše ťahajú hore 

úroveň služieb, lebo „kongresoví turisti“ sú vysoko nároční a scestovaní – 

a v neposlednom rade, mestu prinášajú peniaze.  

 

▪ Čistota mesta 

Atraktivita BA by mala byť postavená na čistote verejných priestorov, to znamená 

odstrániť všetky tie billboardy, ktoré devastujú mesto (10 000 ks), investovať do 

čistoty, opravovať komunikácie, chodníky, zabezpečiť nové autobusy, električky, 

zrenovovať podchody, aby sa človek cez ne nebál prejsť, ... atď. 

 

▪ Vzťah ľudí k mestu 

Nevyužitým potenciálom sú tiež komunity, ktoré usilujú o kultiváciu mesta (Kritická 

masa, Dobrý trh, Vlastivedné vychádzky cez M_P_BA, Cvernovka a pod.), je 

potrebné podporiť a vtiahnuť ich do spolupráce s BTB.  

Veľkou výzvou je taktiež budovať vzťah a istú hrdosť na Bratislavu aj u ľudí, ktorí 

do mesta prichádzajú za prácou ("CP-čkári“), lebo aj oni formujú postoj k mestu tak 

v Bratislave, ako aj u seba doma, kde majú trvalý pobyt.  

Celkovo to znamená byť user-friendly pre ľudí, ktorí tu žijú, ale aj pre ľudí, ktorí do 

Bratislavy cestujú – to znamená: jednoduché značenia, mapy, oznamy, jednoduchá 

aplikácia, v ktorej je všetko podstatné a pod. 
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▪ Smart City 

V súčasnosti už Bratislava prikročila k zavádzaniu niektorých moderných 

technológií: je vypísaný tender na verejné osvetlenie, pracuje sa na zlepšení 

parkovania áut, digitálne riadenie vyprázdňovania smetných kontajnerov 

inteligentné opláštenia budov, je schválený projekt URBAN-E, v rámci ktorého bude 

v Bratislave 55 elektro nabíjacích staníc pre osobné automobily, ... a pod. 

Koncept smart city však nie je ani tak o zosieťovaní čipov v rôznych zariadeniach, 

ale skôr o kvalite života ľudí v meste – o bezbariérovosti, čistote životného 

prostredia, o smart governance. Má to byť niečo, čo šetrí mestu čas a peniaze  

a uľahčuje život občanom. 

 

▪ Zelené mesto 

Bratislava sa vyznačuje bohatou biodiverzitou; na území mesta sú džungle, biotopy, 

Moravské luhy, Sandberg, Železná studnička, v tesnej blízkosti Malé Karpaty. 

Príležitosťou je napr. lepšie využitie mestských lesov pre peší turizmus (napr. 

chodník z Kamzíka na Železnú studničku s dobudovaním prevádzok a atraktívnych 

miest pre ľahkú prechádzku – náučný chodník), či viac oddychových zón v meste 

a okolí. 

 

▪ Cykloturistika 

Bratislava sa snaží byť „bike friendly“, buduje po meste pruhy pre cyklistov, no 

častokrát nemajú konca (končia v kanáloch) ani logiky (prechádzajú naprieč 

križovatkou alebo sú spoločné s chodcami). Okrem pruhov pre cyklistov a cyklotrás 

či už na hrádzi alebo v Malých Karpatoch, je však potrebné budovať ďalšiu 

cyklistickú infraštruktúru – odporúčané trasy, požičovne bicyklov, bezpečné 

parkoviská a úschovne bicyklov a pod. 

 

▪ Gastroturistika 

Jedlo zohráva veľmi dôležitú úlohu pri plánovaní dovolenky. Turisti chcú spoznávať 

miestnu kultúru aj prostredníctvom autentickej lokálnej kuchyne. Uvádza sa, že 

bežný turista minie na jedlo v destinácii až tretinu svojho cestovateľského rozpočtu. 

Preto by si gastronomické produkty, vinárska a pivárska tradícia zaslúžili aj v rámci 

turizmu Bratislavy viac priestoru.  

 

▪ Bratislava CARD 

Zatraktívnenie Bratislava CARD; urobiť ju naozaj výhodnou s atraktívnymi zľavami 

a ponukami. V konečnom dôsledku tak turista využije viac služieb a minie viac 

peňazí. Dôležitým predpokladom je však – okrem výhodnosti pre turistu – že 

prevádzky začnú ťahať za jeden povraz. 
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▪ Cudzie jazyky 

Jednoducho, na miestach prvého kontaktu (po rekonštrukcii autobusovej 

a železničnej stanice) musí byť obslužný personál, ktorý bude ochotný a ktorý bude 

ovládať cudzie jazyky. 

 

▪ Koncepčný marketing  

Vytvárať image mesta „tradičným“ spôsobom – vymyslieť o sebe hyperbolizujúci 

slogan – je neefektívne. Bratislavu je potrebné prezentovať ako protiváhu k mestám 

okolo (Viedeň, Budapešť), nie súperiť s nimi. To, že je Bratislava neznáma a turisti 

majú malé očakávania, je príležitosť pozitívne ich prekvapiť. 

Inou vecou, samozrejme, je nejednotný dizajn informačných a navigačných 

systémov (označenie parkov a záhrad s informáciou o ich založení, o vzácnych 

drevinách v slovenčine a angličtine, ... a pod.; niekde existuje, niekde nie. 

 

▪ Iné (príklady „skrytých pokladov“) 

Nevyužitý potenciál – konkrétne príklady: 

- Obchodná ulica. V strednej Európe nie je tak autentická ulica so 

zachovanými vnútornými dvormi, ako je Obchodná ul. v Bratislave. Tu sú 

neobjavené klenoty ... (Združenie čistí ulicu od reklám, snaží sa oživiť tieto 

dvory, urobiť jednotnú navigáciu a dvory využiť na študentské sedenia 

a pod.).  

- Devínsky ríbezlák. V 19. storočí bolo v Devíne 120 vinárničiek. Pán Mrázek 

obnovil Devínsky ríbezlák.  

- Nečakané pohľady, uličky, vnútrodvory, skryté fontány a pod. Niektoré 

zaujímavé zadné dvory alebo sochy – napr. na Hlavnom námestí sú cikajúci 

chlapci, no nie sú praví. Praví sú v zadnej časti Primaciálneho paláca.  

- Možnosť chodiť po mestských hradbách (dlho boli zatvorené).  

- Danubiana – to je nevyužitý potenciál. Na Danubianu by mali byť 

Bratislavčania hrdí.  
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Vnímanie značky a destinácie Bratislava 
stakeholdermi a podnikateľmi CR v destinácii 

 

 

City branding 

 

Najznámejší model hodnotenia krajín vytvorený Simonom Anholtom – „nation brand“, 

ktorý bol neskôr prispôsobený aj na hodnotenie miest, je tvorený 6 dimenziami: 

▪ Presence: globálna znalosť a medzinárodné postavenie mesta, jeho významnosť, 

čo o.i. znamená tiež jeho príspevok do svetovej vedy, kultúry a spravovania vecí 

verejných. 

▪ Place: vnímanie fyzických aspektov daného mesta – príjemná klíma, čistota 

prostredia, atraktívnosť miestnej architektúry a verejných parkov. 

▪ Pre-requisite: ako ľudia vnímajú základné predpoklady pre život v meste, či sú 

spokojní s cenami nehnuteľností a prenájmom bytov, či je v meste dostatok škôl, 

nemocníc, športovísk, či ako dobre funguje verejná doprava. 

▪ People: ide o to, či sú obyvatelia mesta príjemní a ústretoví, či je pre návštevníkov 

ľahké včleniť sa do miestnej komunity a či sa tam cítia bezpečne. 

▪ Pulse: hodnotenie toho, či sa v meste dejú zaujímavé veci na vyplnenie voľného 

času obyvateľov i návštevníkov mesta a či je v ňom možné zažiť stále niečo nové. 

▪ Potential: aké sú ekonomické príležitosti a možnosti vzdelania v rámci mesta, či je 

ľahké nájsť si prácu, či je dané mesto dobrým miestom na rozbehnutie biznisu alebo 

pre získanie dobrého vzdelania. 

Pokiaľ ide o Bratislavu, táto zatiaľ nebola zaradená do Anholtovho prieskumu 

a sebakriticky musíme uznať, že by to bolo aj zbytočné. Ako už bolo naznačené vyššie, 

Bratislava je z globálneho pohľadu málo známa a jej medzinárodné postavenie je mizivé. 

Ako hovorí jeden z našich respondentov „Bratislava je dnes najmä zakríknutá 

a zakomplexovaná, chcela by byt Viedňou alebo Prahou, ale to nie je jej mentálny 

pôdorys“. Bratislava je skôr ako Brno alebo Graz, mesto tak trocha v tieni, z ktorého sa 

dá ťažiť. Momentálne je Bratislava v puberte, čo v pozitívnom zmysle znamená, že je 

veľmi slobodná (žiadne striktné pravidlá) a emancipujúca sa. 

 

Analýza konkurencie 

Bratislava asi len ťažko môže o priazeň turistov súperiť s metropolami ako sú New York, 

Londýn, Paríž, ale ani s historickými centrami ako je Viedeň, Budapešť či Praha. Náš 

konkurenčný rámec predstavujú veľkosťou porovnateľné mestá strednej a východnej 

Európy. Z hľadiska marketingu a komunikácie nás na nich zaujíma predovšetkým to, ako 

sa profilujú, aké témy vo svojej komunikácii zdôrazňujú. Vybrali sme týchto 6 miest (v 

abecednom poradí): Belehrad, Debrecín, Ľubľana, Riga, Tallinn a Vilnius. 
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Belehrad (Srbsko) 

 

Belehrad je výborne dostupný vďaka centrálnej pozícii 
v juhovýchodnej Európe. Pozicionuje sa ako ideálna 
turistická destinácia pre krátke výlety. Na Belehrade je 
zaujímavé to, že sa rozprestiera na brehoch dvoch riek. 
Do popredia dáva predovšetkým kultúru, športové 
podujatia. Belehrad chce kandidovať na hlavné mesto 
kultúry Európy v roku 2020. 

Návštevníci o Belehrade na internete píšu, že je to 
jedno z tých miest na svete, ktoré sú veľmi sivé. Všetko 
v meste je príliš natlačené na seba, každá budova je 
iná, má iný dizajn, ktorý pochádza z iného obdobia; na 
viacerých turistov to pôsobí dojmom chaosu. Belehrad 
je ako škaredé dievča s krásnou dušou a mysľou.  

Belehrad má niekoľko hlavných centier. Dá sa to pri-
rovnať k Londýnu. Človek si môže vybrať medzi tu-
ristickým centrom, obchodnými alebo tradičnejšími 
centrami. 

 

Sumarizácia:  

 

Najsilnejšou stránkou Belehradu je čaro jeho budov, 
ktoré majú prekrásny a vždy odlišný dizajn. I preto sa 
mesto chce pozicionovať ako kultúrne mesto Európy. 

 

 

Debrecín (Maďarsko) 

 

Pôvodný význam mena Debrecín je “let it live and 
move” („akceptuj to a choď ďalej“ – pozn.).  

Významné atraktivity mesta: „The Reformed College“ 
(vysoká škola, ktorej vznik sa datuje do roku 1538), 
Agora – vedecké centrum dobrodružstiev, v ktorom 
turisti môžu pozorovať seriózne vedecké experimenty 
uchopené zábavnou formou, kúpele Aquaticum Spa či 
Nagyerdei park s vodnou vežou, z ktorej možno vidieť 
celý Debrecín a v ktorej sa usporadúvajú koncerty, 
športové aktivity či iné podujatia. 

Návštevníci o Debrecíne na internete píšu, že ak ste tu 
videli jeden kostol, videli ste ich všetky. Debrecín je skôr 
mesto neprestávajúcich večierkov; štýlové bary  
a jedinečné zábavné priestory zaručujú vždy dobrú 
náladu. 

Sumarizácia:  

 

Debrecín nemá žiadnu jasne vyšpecifikovanú pozí-
ciu, ani jednotnú tvár. Do mesta sa snaží prilákať 
turistov na pamiatky a atrakcie, ktoré môžu v meste 
vidieť a zažiť. 
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Ľubľana (Slovinsko) 

 

Ľubľana patrí medzi najatraktívnejšie európske hlavné 
mestá. Mesto dbá o povesť zelenej európskej metro-
poly, radnica i obyvatelia majú silné povedomie o ži-
votnom prostredí. Výnimočné sú tiež vianočné trhy 
a vianočná výzdoba, na ktorej si mesto dáva obzvlášť 
záležať.  

Najzaujímavejšie atrakcie Ľubľany: Tivoli Park, Trojitý 
most, Dračí most, Ľubľanský hrad, Prešernovovo 
námestie či centrálny trh. 

 

Sumarizácia:  

 

Destinácia je zastrešená sloganom: „Ľubľana. Pre te-
ba.“ Mesto sa veľmi úspešne profiluje ako mesto  
so zelenou dušou, ktoré chráni životné prostredie. 
V meste človek narazí na zeleň prakticky kdekoľvek.  
I preto sa z neho stalo hlavné zelené mesto Európy.  

 

 

Riga (Lotyšsko) 

 

Riga sa prezentuje očami piatich obyvateľov mesta, 
ktorí majú rozdielne vášne. Každý z nich vidí Rigu 
odlišne. Na stránke mesta sa pomocou týchto ľudí 
človek dozvie, aká kontrastná je Riga a turista tak môže 
každý deň zažiť, vidieť a počuť vždy niečo iné.  

Každý rok sa Riga stane hlavným mestom „via-nočného 
stromčeku“ na svete. V uliciach mesta je možné nájsť 
niekoľko desiatok vianočných stromčekov, ktoré sú 
kreatívne ozdobené obyčajnými ľuďmi.  

V Rige sa nachádza jeden z najväčších trhov v Európe, 
ktorý ponúka niekoľko chutných prekvapení, ako je 
napríklad lokálna zelenina a ovocie, syry a párky, čer-
stvé ryby, ... 

Návštevníci o Rige na internete píšu, že je na nej naj-
krajšie Staré mesto s množstvom galérii, múzeí, trhov, 
kaviarničiek, barov a pivných záhrad ako aj to, že cen-
trum mesta nie je preplnené turistami; podobne ako 
Bratislava – je cenovo dostupná.  

 

Sumarizácia:  

 

Riga je známa najmä svojou jedinečnou „art nouveau“ 
architektúrou a tajomnými dláždenými chodníkmi 
v Starom meste, ktoré vedú vždy k niečomu 
zaujímavému.   
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Tallinn (Estónsko) 

 

Tallinn je jedno z najviac technologicky orientovaných 
miest na svete. Nachádza sa tu i kyber-bezpečnostná 
základňa NATO a IT agentúra Európskej únie.  

Tallinn už tradične návštevníkom ponúka možnosť za-
žiť lokálne Vianoce s pravými estónskymi tradíciami 
ako pravý obyvateľ Tallinnu. 

Mesto návštevníkov očarí svojím historickým šarmom - 
v jeho srdci je stredoveké Staré mesto, dláždené ulice, 
malé domčeky, kostolíky a námestia, ktoré sa rozvíjali 
od 13. storočia. Staré mesto je zaradené do svetového 
dedičstva UNESCO. 

V centre mesta sa nachádza i moderná obchodná 
štvrť, ktorá vytvára z mesta zmes starého a nového. 
Mesto sa pýši 40 km2 parkov a lesov.  

Ľudia mesto nazývajú e-Tallinno alebo európske Silli-
con Valley. Turistov tiež očarí St. Petersburg hotel zo 
14. storočia. K atrakciám patrí námorné a letecké 
múzeum – Lennusadam Seaplane Harbour, kde si 
návštevníci môžu vyskúšať simulované pilotovanie 
lietadiel, kormidlovanie lodí, ponoriek, vyskúšať rôzne 
druhy zbraní, ... atď.  

Sumarizácia:  

 

Tallinn sa snaží pozicionovať ako startupové, tech-
nologické a digitálne mesto, kde IT systémy pomá-
hajú ľuďom zjednodušovať ich život a robiť ho ešte 
rýchlejším (eDane, mobilné parkovanie, eŠkoly, eZdra-
votníctvo, ...), sloganom mesta je: „Tallinn – mesto, 
v ktorom je budúcnosť teraz.“ Turistov láka na krásnu 
architektúru Starého mesta a svoju uvedomelosť (do-
konalosť) vykresľuje i tým, že životné prostredie mu nie 
je ľahostajné. 

 

Vilnius (Litva) 

 

Vilnius sa vyznačuje barokovou architektúrou Starého 
Mesta; je preplnené históriou a múzeami. Najznámej-
šou historickou budovou je Gediminas – hrad z 13. 
storočia. V meste sa tiež nachádza Európsky park so 
100 sochami, ktorých umelci pochádzajú z 32 krajín 
sveta.  

Vilnius ako atrakciu ponúka let teplovzdušným baló-
nom každý deň vždy ráno, keď slnko vychádza a ve-
čer, keď zapadá. Obľúbenou špecialitou je tu saltibar-
scai – studená červená polievka. Vo Vilniuse sa 
nachádza i mikrorepublika Užupis. Má vlastnú ústavu, 
hymnu, biskupa a „oficiálnu“ vlajku. Dokonca turistovi 
ponúknu i pečiatku do pasu.   

 

Sumarizácia:  

 

Vilnius sa v prvom rade snaží upútať svojim historic-
kým centrom s jednoduchými a nízkymi budovami, 
ktoré pôsobia veľmi pôvabne. Ako keby sa vo Vilniuse 
sústredili na to, aby turisti videli celú scenériu mesta, nie 
iba niektoré atrakcie. 
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Bratislava. Hľadanie vlastnej identity.  

 

Po viacerých pokusoch, ako definovať identitu Bratislavy – slogany ako Little Big City,  

či Pártyslava, reklamné koncepty odvodené od Bratislavy ako korunovačného mesta až 

po snahu zaujať tým, akí významní ľudia navštívili Bratislavu (A. Einstein, Pápež Ján 

Pavol II. či Mária Terézia) – nastal čas, pristúpiť k identite destinácie koncepčnejšie. 

Identita mesta, to nie je logo, slogan či kreatívny nápad ľudí z reklamnej agentúry. 

V našom chápaní ide o značku, brand a jej value proposition, ktorá vo výslednej podobe 

nadobúda formu brand story (ako výsledok story-tellingu). 

Akýkoľvek brand možno chápať ako určitú sieť asociácií a predstáv v mysli človeka,  

ku ktorej dospel či už na základe osobnej skúsenosti, sprostredkovaných informácií 

alebo emocionálneho vzťahu či jednoduchej sémantiky. Z pohľadu aktívneho marketéra 

však značku chápeme ako maximálne zostručnené vyjadrenie tých najlepších výkonov, 

akých je organizácia (v danom prípade destinácia) schopná, ktoré slúžia na posilnenie 

dôvery a orientácie. 

Brand value propostion tak musí byť pravdivá (opierajúca sa o reálne existujúce silné 

stránky destinácie), relevantná pre obyvateľov a návštevníkov destinácie, ďalej musí byť 

zaujímavá (musí priťahovať pozornosť) a v neposlednom rade aj diferencujúca (musí 

akcentovať tie aspekty, ktorými sa daná destinácia líši – a nie ktoré má spoločné 

s inými). Veľmi dôležitou zložkou city brandingu je interný branding, pokiaľ s 

navrhovanou identitou destinácie nebudú stotožnení jej obyvatelia, nebude fungovať. 

Preto taký veľký význam pripisujeme otázkam kvality života v meste, vzťahu obyvateľov 

k svojmu mestu a vytváraniu partnerstiev.  

 

Základná charakteristika Bratislavy 

V úvodnej – analytickej – fáze projektu sme preto požiadali účastníkov nášho 

participatívneho prieskumu, aby sa pokúsili – podľa možnosti čo najstručnejšie – vyjadriť 

základnú charakteristiku Bratislavy. Na rozdiel od komerčných značiek, nehľadáme 

nejakú špecifickú, veľmi konkrétnu vlastnosť či črtu; naopak – vzhľadom na rôznorodosť 

aktivít, početnosť cieľových skupín a pestrosť rôznych niche segmentov – hľadáme skôr 

abstraktnú ideu, všeobecný pojem, pod ktorým by bolo možné tieto aktivity, segmenty, 

skupiny, ... rozvíjať.  

Doterajšie návrhy respondentov: 

▪ kompaktná, malá, útulná 

- malá, milá, kompaktná, rodinná – skratka "cozy" ... útulná .... malá, útulná 

- kľudná, nepreplnená 

- Momentálne je naša malosť našou výhodou. Staré mesto je kompaktné, milé  

a pre drvivú väčšinu ľudí je čisté, bezpečné a útulné. A je tu atmosféra, ktorá je 

skôr stredomorská. Trochu sú zahraniční návštevníci prekvapení, prečo nie je 

tento život v centre vytiahnutý až k Dunaju.  
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▪ alternatíva voči veľkomestám 

- Bratislava ako alternatíva, letný rezort, kľudný chill-out v strede Európy  

- Bratislava nechápe a nechce akceptovať svoju identitu malého mesta popri 

veľkých, kľudného výletného miesta, chill-out zóny 

- alternatíva voči okolitým veľkým mestám 

- je tu veľa alternatívnych miest (napr. KC Dunaj) 

 

▪ živá, kreatívna, pulzujúca 

- rozmanitá, kreatívna 

- pulzujúca, dynamická 

- underground 

 

▪ očarujúca scenéria, výhľady 

- turisti majú radi Bratislavu kvôli kompaktnosti a dobrej pešej dostupnosti 

väčšiny atraktivít, očarí ich scenéria Dunaja s hradom a historickým centrom 

- výhľady: skywalking (UFO), českí turisti chcú ísť do veže na Kamzík 

 

▪ dobre skrytá 

- neznáma – bohužiaľ, je to tak 

- nepoznaná  

- unspotted, undiscovered 

- Dá sa stavať na tom, že ľudia Bratislavu nepoznajú a nevedia, čo od nej čakať 

a teda nemajú žiadne očakávania, tak aj na tom by sa dalo stavať a využiť ju 

ako USP Bratislavy. Kto nemá očakávania, môže byť len pozitívne prekvapený.  

- Prekvapenie. Najskrytejšie hlavné mesto v Európe. 

 

▪ „From zero to hero“ 

- Silný príbeh – jednak obrovská historická dynamika – veď tu boli Kelti, Rimania, 

Židia, fašisti, Maďari, komunisti, .... – stredná EU v koncentrovanej podobe (na 

tak malom území) ... a jednak moderná dynamika – „from zero to hero“, 

Bratislava mala iba 25 rokov na to, aby sa stala hlavným mestom, bolo potrebné 

vybudovať štruktúry, kompetencie, ... Viedeň? Tam boli 1 000 rokov iba 

Germáni; hlavným mestom je už 200 rokov, Budapešť 100 rokov, Praha 100 

rokov, ... - Bratislava iba 25 rokov. V tom je tá úžasná dynamika. ... Príbeh 

postaviť na dynamike. Úspešný príbeh úspešnej krajiny. 
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SWOT analýza destinácie Bratislava 
z pohľadu aktérov cestovného ruchu v destinácii 
 
 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

▪ Poloha (Bratislava je „po ceste“) 

▪ Dostupnosť (z Viedenského letiska) 

▪ Kompaktné centrum (všade je blízko) 

▪ Prívetivosť, útulnosť 

▪ Autentickosť (komunitná atmosféra) 

▪ Rozmanitosť – rôzne možnosti zábavy 

▪ Alternatíva voči veľkomestám 

▪ História (typická Stredná Európa) 

▪ Kultúrne podujatia európskeho významu 

▪ Živá, pulzujúca atmosféra 

▪ Rozvoj, neustála zmena 

▪ Mladosť (25 rokov je hlavným mestom) 

▪ Gastro – pestrosť, rôznorodosť  

▪ Rôzne scenérie mesta (výhľady) 

▪ Cenovo dostupná 

▪ Bezpečnosť 

 
▪ Znalosť destinácie vo svete 

▪ Miesta prvého kontaktu s mestom 

▪ Zákaznícka skúsenosť – verejná doprava 

▪ Zákaznícka skúsenosť – taxi služby 

▪ „Slovenské reštaurácie“ v centre 

▪ Verejné priestory 

▪ Základná infraštruktúra cestovného ruchu 

▪ Informovanosť o ponukovej stránke CR 

▪ Spolupráca aktérov CR v meste 

▪ Koordinácia akcií v meste 

▪ Postavenie BTB v rámci Magistrátu 

▪ Vzťah obyvateľov k svojmu mestu 

▪ Identita Bratislavy 

▪ Využívanie nových IT technológií 

▪ Činnosť Mestskej polície 

 

PRÍLEŽITOSTI  HROZBY 

▪ Záujem turistov o neobjavené destinácie 

▪ Nízke alebo vôbec žiadne očakávania 

▪ Bratislava nie je až také preplnené mesto 

▪ Dunajské nábrežia – dostať sem život 

▪ Dunaj – lodná doprava 

▪ Kultúra – originálne projekty 

▪ Historická rozmanitosť 

▪ Zapojenie kreatívneho priemyslu do CR 

▪ Komunity usilujúce o kultiváciu mesta 

▪ MICE 

▪ Smart city 

▪ Zelené mesto 

▪ Cykloturistika 

▪ Gastroturistika 

▪ Bratislava CARD 

 
▪ Nedostatočne zdieľané informácie 

▪ Nezlepšovanie kvality života miestnych  

▪ Absencia pozitívneho vzťahu ľudí k mestu 

▪ Prekročenie únosnej miery počtu turistov 
v meste (2 mil. návštevníkov?) 

▪ Nestabilná politická situácia 

▪ Závislosť do verejných zdrojov 

▪ Aktivity okolitých destinácií (Brno, 
Debrecín a iné) 

▪ Komplikovaná štruktúra riadenia CR  

▪ Byrokratické nastavenie verejnej správy 

▪ Neschopnosť aktérov CR spolupracovať 

▪ Stále slabá znalosť cudzích jazykov ľudí 
vo verejnej správe 
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8 imperatívov nového marketingu destinácie 
 

Turizmus v 21. storočí radikálne zmenil svoju podstatu najmä v dôsledku digitalizácie, 

nových technológií, väčšej dopravnej dostupnosti a nového typu globálnej ekonomiky 

založenej na výmene a zdieľaní informácií. To sa premieta nielen do zmeny klasických 

spotrebiteľských zvyklostí a komerčných vzorcov správania v turizme, ale kladie úplne 

nové nároky na chápanie marketingu, brandingu a celkovej práce s destináciou.  

 

1. Zážitok lokálnosti 

V globálnom svete ponúkajúcom globálne produkty prestáva byť špecifickosť 

destinácie tvorená iba ikonickými kultúrnymi pamiatkami, či špeciálnymi lokáciami, 

ktoré si cestovateľ prezrie a odškrtne zo zoznamu pamätihodností, ktoré chcel vidieť. 

Čoraz viac je to o konkrétnom zážitku lokálnosti, v ktorom sa návštevník stáva 

súčasťou života, kultúry a atmosféry destinácie. Cestovateľ dneška nechce byť 

„turistom“, ale zaujíma ho skôr autentický zážitok, ktorý je vo významnej miere 

naviazaný na ľudský kontakt. Destinácie dneška tvoria predovšetkým ľudia, ktorí 

v nich žijú a tzv. „livability“ miesta, čiže jeho schopnosť vytvárať špecifickú kvalitu 

života, ktorá generuje zážitok. 

 

2. Mikrosegmentácia návštevníkov 

Tieto zmeny vytvárajú zásadne nové požiadavky na turistické stratégie a organizácie, 

ktoré sa zaoberajú manažmentom turizmu. Zmena cestovateľských vzorcov si 

vyžaduje ústup od klasického členenia návštevníkov na osi business vs. leisure 

a vytvára množstvo nových špecifických niche segmentov, ktoré je nutné poznať 

a brať do úvahy pri plánovaní stratégií.  

 

3. Ľudia na prvom mieste  

Z uvedeného vyplýva, že nové turistické stratégie sa musia sústreďovať 

predovšetkým na ľudí, ktorí v destinácii žijú a na schopnosť vytvárať vzťahy medzi ich 

príbehmi a návštevníkmi.  

 

4. Obsah vytváraný samotnými cestovateľmi  

Marketing digitálnej éry vychádza z faktu, že online obsah tvoria všetci a je dostupný 

odkiaľkoľvek a kdekoľvek, 24/7 365 dní v roku. Úlohou marketérov teda nie je 

generovať obsah, ale vytvárať platformy, v ktorých je možné manažovať „user 

generated content“ a vytvárať osobné príbehy, ktoré komunikujú so špecifickými 

cieľovými skupinami. Cestovateľov dneška nezaujímajú krásne, „naleštené“ televízne 

reklamy, či na kriedovom papieri vytlačené brožúry zobrazujúce dokonale šťastné 

páry užívajúce si život v destinácii, a už vôbec nie plagáty, billboardy a klasická 

destinačná inzercia, ktoré sú v očiach cestovateľov „len reklamou“. Ich rozhodnutia sa 

tvoria na základe osobných odporúčaní, príbehov a emocionálnych cloudov, ktoré im 

poskytnú rôzne typy sociálnych sietí a online platforiem.  
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5. Zber a analýza dát 

Digitálne prostredie však neposkytuje len nové nástroje a spôsoby marketingu, ale aj 

nebývalé možnosti zberu a analýzy dát o návštevníkoch a ich správaní v reálnom 

čase. Takéto dáta môžu slúžiť na veľmi presné cielenie potrieb a rozvoj služieb 

v segmente turizmu. 

 

6. Sociálna udržateľnosť 

Vzhľadom k tomu, že ľudský kapitál je centrálnym bodom nového typu turizmu, kladie 

dôraz na vyváženie rozvoja turizmu a lokálnej kvality života. Ekonomický rast 

v segmente turizmu sa už nedosahuje tlakom na zvyšovanie prenocovaní, či ďalších 

priamych výdavkov, ale buduje sa komplexný turistický rozvoj, založený na lojalite 

a sekundárnych a terciárnych ekonomických efektoch. Rozumná mierka turizmu 

a eliminácia negatívnych efektov nekontrolovaného nárastu turistov je kľúčom 

k vyváženému rozvoju a ďalšiemu zvyšovaniu kvality života v destinácii. 

 

7. Prierezovosť turizmu 

Takto chápaný turizmus si vyžaduje široko koncipované, prierezové stratégie, ktoré 

sa týkajú prakticky všetkých rozvojových politík konkrétnej destinácie – od oblasti 

práce, voľného času, životného štýlu, spotreby a kultúry, cez oblasť mobility a socio-

kultúrnych vplyvov až po interpersonálne vzťahy, prevládajúce vzorce správania či 

miestne zvyky a tradície. Dôležitým faktorom je schopnosť neustálej inovácie a rýchlej 

reakcie na meniace sa trendy. Kľúčom k dosiahnutiu potrebnej flexibility a inovačnej 

kapacity je predovšetkým nadsektorový prístup a schopnosť spájať čo najširšie 

spektrum aktérov, ktorí navzájom interagujú a vytvárajú inovatívne produkty 

a riešenia. 

 

8. Ekonomický prínos turizmu 

Cestovný ruch, ako prierezové odvetvie, je štatisticky „neuzatvorené“, z čoho vyplýva 

náročnosť vykazovania jeho ekonomického (i neekonomického) prínosu. Na základe 

metodiky satelitného účtu však predsa len možno s istou dávkou opatrnosti vyčísliť 

jeho prínos pre ekonomiku Slovenska. Na základe dostupných údajov z roku 2013 

predstavoval priamy hrubý domáci produkt v cestovnom ruchu 2,73 % podiel na HDP 

ekonomiky Slovenska a odvetvia cestovného ruchu predstavovali 16 % všetkých 

pracovných miest. Pre porovnanie: medzinárodný cestovný ruch predstavuje až 10 % 

globálneho HDP a 10 % pracovných miest (osobitým prípadom ekonomického 

prínosu cestovného ruchu pre destináciu je MICE – Meetings, Incentives, 

Congresses, Events – segment). 
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Vízia a positioning destinácie Bratislava 

 
Znalosť Bratislavy | súčasný stav 

Mnoho turistov o Bratislave skoro nič nevie. Nemajú predstavu o tom, kde leží, čo od nej 

môžu očakávať a čím by ich mohla zaujať. Keď ju navštívia, sú spravidla prekvapení, ako 

blízko sa nachádza, čo všetko sa tu dá robiť a aká príjemná atmosféra tu vládne.  

„Bratislava je ideálna destinácia pre mestskú turistiku. Je to relatívne malé mesto. 

Vyznačuje sa kompaktným starým mestom s ľahkou dostupnosťou všetkých 

cieľov „na pešo“. Má špecifickú stredoeurópsku multikultúrnu históriu. Na rozdiel 

od mnohých metropol, centrum mesta nie je „mŕtve“, miestni chodia do mesta 

tak, ako turisti. Bratislava ponúka široké možnosti trávenia voľného času. Nie je 

až tak preplnená. A nie je ani drahá.“ 

 

Čo teda Bratislava ponúkala návštevníkom ako svoje výhody doteraz? Boli to 

predovšetkým: 

▪ Poloha – Bratislava leží na hraniciach troch štátov, poloha v strede Európy. 

▪ Kompaktnosť – Bratislava má malé, kompaktné centrum. 

▪ Možnosť objavovať – Bratislava je stále neobjavená, trocha exotická 

destinácia.  

▪ Value for money – Bratislava ako pomerne lacná destinácia. 

▪ Bezpečnosť – V Bratislave je hrozba terorizmu veľmi nízka. 
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Vízia Bratislavy | Mesto pre život  

 

Do roku 2022 by sa Bratislava mala stať ... (návrh):  

▪ príjemným, praktickým a starostlivým mestom 

▪ otvoreným, pestrým a tolerantným mestom 

▪ kultúrnym, živým a energickým mestom. 

Z hľadiska cestovného ruchu to znamená: 

▪ Bratislava začína byť atraktívnou destináciou, no nestráca zo zreteľa svoju 

mierku (1,8 – 2,0 mil. návštevníkov ročne). 

▪ Práve preto už Bratislava nemá záujem o všetkých, t. j. akýchkoľvek turistov, ale 

vyberá si z nich tých najzaujímavejších:  

- profesionálov z rôznych oblastí, ktorí do mesta prinesú know-how a 

poznatky (MICE podujatia); 

- talentovaných ľudí, ktorí tu budú chcieť rozvíjať svoju kreativitu, príp. 

vlastný biznis; 

- návštevníkov, ktorí do mesta budú prichádzať za konkrétnym cieľom 

a nielen bezcieľne blúdiť s mapou po meste či voziť sa vláčikom; 

- ľudí, ktorí budú zvedaví na to, ako sa stredná Európa vyrovnáva 

z pozostatkami komunizmu; 

- ľudí, ktorí hľadajú alternatívu voči „štandardným“ veľkomestám 

a očakávajú tu príjemný, kľudný chill-out; 

- cykloturistov, pre ktorých tu do roku 2022 vytvoríme také podmienky, 

aby si Bratislavu zvolili ako východiskový bod svojich cyklotúr do 

okolitých krajín; 

- vysokonáročných návštevníkov, ktorí svojimi požiadavkami budú 

posúvať kvalitu služieb v cestovnom ruchu v destinácii na vyššiu úroveň; 

- vysoko bonitných návštevníkov, ktorí budú chcieť využívať produkty 

cestovného ruchu s vysokou pridanou hodnotou. 
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Bratislava Destination Value Proposition 

 

 

Key insight 

Ľudia cestujú dnes čoraz viac, navštevujú cudzie krajiny – objavujú, zažívajú, 
relaxujú. Chcú spoznávať miestne zvyky, ochutnávať lokálne špeciality, dozvedieť 
sa niečo nové – jednoducho bažia po zážitkoch. Veľké metropoly už absolvovali, 
zažili atmosféru Stredomoria, boli v Lisabone, Kodani či Istanbule. Keďže už boli 
„všade“, je veľmi ťažké nájsť v Európe novú, málo známu destináciu, ktorá by bola 
ešte stále príťažlivá, zvláštna, ale pritom bezpečná. 

 

O čom je Bratislava 

A presne taká je Bratislava, hlavné mesto Slovenska, celkom uprostred Európy. 
Nie je najznámejšia; ale to, čo je neobjavené, dokáže prekvapiť. Nie je najväčšia; 
práve preto je v nej všetko po ruke. Nie je dokonalá. A to znamená, že má priestor 
sa zlepšovať. Jednoducho, Bratislava je mestom kontrastov, tak ako celá Stredná 
Európa. 

 

Hodnoty, na ktorých je Bratislava vystavaná 

Autentickosť 
Bratislava nie je vyumelkované mesto súce akurát na pohľadnicu. Nie je to mesto, 
kde sa turisti vyfotia a odškrtnú si ho zo zoznamu. Je to autentické, skutočné, 
nedokonalé mesto. Plné protikladov. Prekvapení. Štýlov, ktoré k sebe na prvý 
pohľad nepasujú, ale sú svedectvom historickej a kultúrnej rôznorodosti. Je to 
mesto úprimných ľudí. Domácich, ktorí chodia do centra tak, ako turisti. Stretávajú 
sa v tých istých podnikoch. 

Otvorenosť 
Bratislava bola odjakživa multikultúrna, vždy rôznorodá. Vedľa seba žili Nemci, 
Maďari, Židia, Slováci, ale aj Chorváti či Bulhari. Každá kultúra nechala svoj podpis 
na tomto meste. Aj dnes v nej majú svoje miesto rôzne názory, rôzne myšlienky, 
rôzne nápady. Vďaka nim je Bratislava dynamická, pestrá, neustále zaujímavá. 

Vynaliezavosť  
Bratislava nie sú ani tak domy a múry. Sú to predovšetkým ľudia. Šikovní ľudia. 
Takí, na ktorých môžeme byť hrdí. Pretože tí, na rozdiel od budov, ďaleko 
prerastajú hranice Bratislavy, dokonca hranice Slovenska aj Európy. Ich talent a 
energia sú dôvody, pre ktoré má toto mesto zvuk. Bratislava sú ľudia. Úspešní 
ľudia robia úspešnú Bratislavu. 
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Čo to znamená pre potenciálnych návštevníkov? 

▪ Zažiť nevšedné  
Bratislava je vôbec „najskrytejšie“ hlavné mesto Európy, iba málokto ho pozná, 
preto nie je obliehaná davmi turistov. Pre mnoho ľudí západnej Európy je to 
exotické mesto, v ktorom boli iba tí najodvážnejší. A pritom, tí, ktorí ho navštívili, 
sú prekvapení z atmosféry mesta. 

▪ Zažiť koncentrovanú podobu strednej Európy na jednom mieste  
Ak chce niekto spoznať/zažiť Strednú Európu, nemôže si vybrať lepšie. Bratislava 
je cesta časom za 15 minút. Návštevník v nej vidí odtlačky monarchie hneď vedľa 
socialistických budov a keď sa obzrie, uvidí aj zvláštne UFO. V meste sa prelína 
viacero príbehov a rôznych kultúr, ktoré tu vždy žili vo vzájomnej symbióze. 

▪ Zažiť alternatívu 
Bratislava je malé, kompaktné, útulné mesto. Je alternatívou voči okolitým veľkým 
mestám. Má charakter príjemného výletného mestečka, kľudného chill-outu v 
strede Európy.  

 

Prečo by nám to mali veriť? 

▪ Dostupnosť. Bratislava je veľmi dobre dostupná letecky (letisko v Bratislave, letisko 
Viedeň vzdialené len necelých 60 km od Bratislavy), lodná doprava (rieka Dunaj), 
diaľnice D1 a D2, železničný uzol spájajúci západnú Európu s východnou. 

▪ Kompaktnosť. „Všade je blízko“ jednak v rámci Starého mesta – historické 
pamiatky „na pešo“ a jednak možnosť iných aktivít (turistika, cykloturistika, galérie, 
múzeá, hrady, divadlá). 

▪ História. Bratislava reprezentuje typickú strednú Európu – osídlenie z čias rímskej 
ríše, súčasť Uhorska (Bratislava bola v rokoch 1563 až 1830 korunovačným mestom 
uhorských kráľov), neskôr súčasť Česko-Slovenska až po krajinu za Železnou 
oponou. 

▪ Alternatíva. Bratislava ponúka veľa alternatívnych možností trávenia voľného času. 
Na svoje si prídu lovci industriálu, cykloturisti, milovníci prechádzok pralesom či 
gastroturisti navštevujúci "hipsterské“ prevádzky. 

▪ Localism. Bratislava nie je rozdelená na turistickú a domácu časť, aj miestni sa 
chodia zabaviť do rovnakých lokalít ako turisti. 

▪ Inovačný potenciál. Bratislava je mesto plné energických, talentovaných ľudí. 
Bratislava je považovaná za hlavné mesto Európy v oblasti automotive industry.   
Svoju centrálu tu majú – pôvodne lokálne, no dnes už významné – ITC firmy 
s globálnou pôsobnosťou. Každým dňom vznikajú nové a nové startupy.  

▪ Neustály posun vpred. Bratislava je mesto, ktoré sa nikdy neprestane meniť. Je to 
mesto živej kultúry a energie nastavené na pozitívne vnímanie sveta. Hoci nie všetko 
funguje ideálne („Aké stredoeurópske!“ povedal by určite Camus), mesto sa rozvíja, 
skvalitňuje služby svojim občanom i návštevníkom.  

▪ Bezpečnosť. V neposlednom rade je to tiež relatívna bezpečnosť, ktorá robí 
Bratislavu zaujímavou destináciou. 
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Destination Promise 

Bratislava – stredná Európa koncentrovaná na jednom mieste 

 

Prečo Stredná Európa a stredoeurópanstvo 

Keďže Bratislava (a celé Slovensko) leží uprostred Európy, je priesečníkom rôznych 

ideových prúdov a kultúrnych vplyvov. Je zrejmé, že táto rozmanitosť sa 

v koncentrovanej podobe vyskytuje práve v tomto meste. Nejde však pritom len 

o rozmanitosť architektonických štýlov, či historických udalostí. Strednú Európu, 

stredoeurópanstvo chápeme v jeho duchovnom význame ako fenomén tolerancie  

a otvorenosti voči názorom iných, ako prejav stierania hraníc medzi nimi. Je to syndróm 

koexistencie, spolužitia a spolupráce (Pozri: citáty nižšie19). 

- „Stredoeurópsky syndróm ako potreba ducha dať chaosu určitý poriadok.“ 

- „Stredná Európa je súčtom rozmanitých svetov, ktoré predsa len sú si v mnohom 

podobné“ 

- „Stredná Európa, presnejšie Rakúsko-Uhorská monarchia bola prvým naozajstným 

multinárodným a multikultúrnym štátnym spoločenstvom po Ríme, ktoré od 

všetkých vyžadovalo toleranciu.“ 

- „Stredná Európa praktikovala spolužitie skôr ako ostatné regióny Európy.“ 

- „Národy strednej Európy si viac než ostatné udržiavajú zvyky a tradície, aby mohli spolu 

žiť aj vtedy, ak si navzájom nepadli do oka a ich náboženské či historické pozadie sú 

veľmi odlišné.“ 

- „Stredoeurópanstvo je záležitosť urbánna ... pravými nositeľmi stredoeurópskej mentality 

sú naše mestá, nie štáty.“ 

- „Autentický Stredoeurópan nemôže byť nacionalistom ... nemôže sa cítiť ohrozený, 

opustený, nemôže mať komplex menejcennosti, skôr spolupatričnosti, ktorá 

neposkytuje možno osobitnú hrdosť, ale pocit uspokojenia áno. Dnes už 

stredoeurópanstvo nie je provokácia ako v tých časoch disidentských, skôr je to 

konrádovský svetový názor, tolerantný, demokratický, žičlivý.“ 

- „Jedinou jednoznačnou legendou na mape strednej Európy je Dunaj – a ten preteká (aj) 

Bratislavou.“ 

- Žiadna z destinácií sa neprofiluje ako stredoeurópska metropola.  

- Stredná Európa odkazuje na geografickú polohu Bratislavy; napokon spomedzi všetkých 

metropol, Bratislava leží najbližšie ku geografickému stredu Európy. 

 
 

                                                 
19 Úvahy Dragana Velikica a Rudolf Chmela o stredoeurópanstve (denník Pravda a salon.eu.sk) 
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Hlavné príbehové línie 

    

 

Hlavné príbehové línie sa odvíjajú od podstaty stredoeurópanstva – rozmanitosti, 

koexistencie, tolerantnosti, otvorenosti novým nápadom a neustálej zmeny. 

Východiskom sa tak stáva autentickosť Bratislavy, taká aká je. 

 

▪ Ľudia 

Priestor, v ktorom sa pohybujú turisti, nie je veľký. V rovnakom priestore sa 

pohybujú tiež ľudia, ktorí tvoria skutočnú atmosféru Bratislavy. Gitka, ktorá na 

korčuliach zametá ulice. Lubo, ktorý lepí žuvačkami svoje odkazy. Pani v 

ružovom, ktorá tancuje na bratislavských slávnostiach. Tým, že je Bratislava 

”dedina”, stretávame týchto ľudí často. Sú nám blízki a nevieme si Bratislavu bez 

nich predstaviť. 

 

▪ Gastro20 

Reštiky na Panskej, Hviezdku a novovzniknuté ”gastropivovary”. Najesť sa dá 

super, ale podobné podniky sú aj v iných európskych mestách. Kto chce zažiť 

autentickú atmosféru, mal by vyskúšať napríklad Palacinku Lacinku alebo 

tradičné jedálne. Alebo ak má chuť na niečo “neslovenské” so “slovenskou” 

atmosférou, tak bistrá ako Pho Nam na Miletičke alebo Punjabi Dhaba na 

Račku.     

 

▪ Bratislavské rožky 

Pre Strednú Európu je typická jablková štrúdľa, ktorú vám naservírujú v kaviarni 

a domáce jablkové pyté (kto by nepoznal domáci jablkový koláč). No a potom sú 

tu Bratislavské rožky, ktoré v dávnych časoch Prešporáci nazývali „bajglami“ – 

čerstvé pečivo s výdatnou orechovou alebo makovou plnkou, ktoré nemožno 

vyrábať strojovo – žiada ručnú prácu. 

 

▪ Krčmová scéna 

Bratislava je veľká krčma. Kamkoľvek sa návštevník vyberie, narazí na nejaký 

podnik. Môže ísť do “europivovaru” (Dunajský pivovar, U Zlatého Bažanta, 

Zámocký pivovar…), kde stretne moderných ľudí z korporácií. Ale, prečo by to 

robil? Hneď vedľa sa nachádza rázovitá krčmička, kde zažije naozajstnú 

atmosféru Slovenska (Kopsalon, Funus, Vanesa, Prezident, Štartér). A nezabolí 

to ani peňaženku.   

 

                                                 
20 Jedlo v súčasnosti zohráva veľmi dôležitú úlohu pri plánovaní dovolenky. Turisti chcú spoznávať miestnu 

kultúru aj prostredníctvom jej autentickej kuchyne. Väčšina „gastroturistov“ má záujem predovšetkým 
o miestnu gastrokultúru a nie o špičkové gurmánske zážitky a top reštaurácie. Až tretinu svojho 
cestovateľského rozpočtu minie bežný turista na jedlo a nápoje.  
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▪ Kultúra 

Výstava nemusí byť len fádna a statická. Treba zájsť do Slovenskej národnej 

galérie, ktorá – hoci to tak navonok nevyzerá – je skutočnou otvorenou 

inštitúciou, ktorá sa umením vyjadruje k dianiu vo svete. Výstavy, ktoré 

organizuje sú výhradne pôvodné, poskytujú oveľa viac než len pasívne 

prezeranie obrazov. Rovnako tak Nedbalka. A nesmieme, pravdaže, zabudnúť 

na Danubiana Muelensteen Art Museum.  

 

▪ Alternatívna scéna 

Keď chce niekto absolvovať všetku kultúru v Bratislave, má problém. Je to 

nemožné; eventy sa bijú medzi sebou. V A4 hrá francúzsky performer na banjo. 

Vo Fuge prebieha koncert metalistov z Fínska. V Subclube štartuje technopárty. 

Niečo sa určite deje tiež v KC Dunaj, Nuspirite, Rybe alebo v garážach na 

Prístavnej. Prednášky, divadlo, čítačky, filmy, výstavy. V Bratislave sa nudí len 

ten, kto sa chce nudiť.  

 

▪ História 

Autentická história Bratislavy, to nie je len Bratislavský hrad, Stará radnica či 

Katedrála sv. Martina; to je aj príbeh židovského rabína Chatama Sofera, slávne 

bratislavské vinohradníctvo či tradícia nedeľných prechádzok. Starú Bratislavu 

môžete zažiť aj v 21. storočí. Dáte si „špacírku“ po Kapitulskej, „frištuk“ na 

Dobrom trhu na Panskej a večer pôjdete „na muziku“ do kaviarne Dobre & Dobré. 

Nostalgia je IN. A to je dobré, lebo aj Stará Bratislava je dobrá.  

 

▪ Kde to žije 

Za zábavou a čulým životom však netreba chodiť ani do klubov. Stačí sa prejsť 

Obchodnou, navštíviť Miletičku alebo sa večer stratiť v Bermudskom trojuholníku 

na Židovskej (priestor medzi “trojkrčmím” Čert, Andy, Vydrica). Tu to naozaj žije.   

 

▪ Relax 

Občas si treba oddýchnuť. Opustiť rušné mesto a načerpať energiu na nové 

zážitky. Chillout na Slavíne, v Sade Janka Kráľa, na Železnej studienke, v 

Medickej záhrade. Pre náročnejších hľadačov relaxu sú tu turistické značky do 

Karpát priamo z mesta. Možností kam utiecť pred mestom je viacero.  

 

▪ Skanzen socializmu 

V Bratislave sa dá cestovať v čase. Aj po ’89 tu zostali miesta, ktoré si zachovali 

svojho genia loci. Incheba, Dom odborov, Nová Tržnica, Hotel Kyjev. Stále tu 

jazdia legendárne električky T6-ky a staré trolejbusy. Niečo z toho si určite 

odfotíte do vášho dovolenkového albumu. 
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▪ Industrial 

Niektoré budovy a závody to nepredýchali. Roky chátrali a slúžili skôr ”urban 

explorerom” ako pôvodnému účelu. Dnes je však situácia iná. Staré budovy 

začínajú opäť slúžiť ľuďom a sú znakom mladej modernej Bratislavy. Projekty 

ako Nová Cvernovka, Mlynica a Galéria v prístave sú toho dôkazom. 

 

▪ Otvorenosť 

Bratislava je mesto kontrastov, tak, ako celá Stredná Európa. Minulosť 

a budúcnosť sa tu stretáva na jednom mieste. Je to rozpoznateľné na prvý 

pohľad a tento dojem sa prehlbuje po podrobnejšom spoznávaní hlavného 

mesta.  

Sub club – bývalý vojenský kryt, ktorý je teraz klub, Steinplatz – bývalé verejné 

záchody, kde je podnik. Cvernovka – bývalá chemická stredná škola, teraz 

miesto plné ateliérov a kultúrnych akcií. Z našej minulosti vyrastajú nové 

a kreatívne riešenia a možnosti. Z našej minulosti vyrastá budúcnosť. Bratislava 

sa nekonzervuje, ale napreduje a transformuje. Ostáva divoká a to ju robí 

zaujímavou. Je to otvorené mesto. 

 

▪ Vynaliezavosť 

Bratislava bola oddávna vystavená turbulentným historickým a politickým 

zmenám. Takže ľudia, ktorí tu žijú, museli hľadať inovatívne spôsoby, ako 

s komplikovanou realitou žiť a využiť ju vo svoj prospech. Inovatívnosť majú 

obyvatelia Bratislavy v krvi – Bratislava vykazuje v súčasnosti najvyšší podiel 

intelektuálnej práce v Európe vôbec (ide o podiel intelektuálnych zamestnaní na 

1000 pracujúcich v produktívnom veku).21 Bratislava je – podľa ECPR – 

špecializovaná predovšetkým v IT službách, telekomunikáciách, počítačovom 

programovaní a pod.  

 

Tabuľka č. 5: TOP 10 miest podľa Europe’s Brain Business Jobs22,  

 

Poradie Mestá v Európe 
Počet zamestnaní z intelektuál-
neho sektoru na 1000 pracujú-
cich v produktívnom veku 

1. Bratislava 179,1 

2. Štokholm 167,0 

3. Praha 162,9 

4. Paríž 159,3 

5. Londýn 148,1 

6. Kodaň 137,6 

7. Oslo 125,3 

8. Amsterdam 112,6 

9. Bukurešť 108,2 

10. Helsinki 107,2 

 
 

                                                 
21 The Geography of Europe’s Brain Business Jobs. ECEPR 
22 The Geography of Europe’s Brain Business Jobs. ECEPR 
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Identifikovať, kde sa zhromažďujú rozvíjajúce sa talenty, môže byť rozhodujúce 

pre zahraničných investorov, podnikateľské subjekty a pre ľudí, ktorí sa 

rozhodujú, kde budú bývať a pracovať. Príjmy a životný štandard majú tendenciu 

rásť rýchlejšie práve vďaka skupinám s intelektuálnym zameraním. Startupy 

a menšie technologické firmy majú vyššiu šancu uspieť práve v regiónoch, ktoré 

sa stanú miestom pre kreatívnych inžinierov, programátorov, dizajnérov 

a inovatívnych špecialistov.  

 

 
Od príbehov ku konkrétnym aktivitám 

O Bratislave je možné napísať mnoho príbehov. Vzhľadom na vyznávanú paradigmu 

„brandu ako koncentrovaného vyjadrenia tzv. peak performancies“ navrhujeme rozvíjať 

príbehové línie destinácie Bratislava v definovanom rámci jej value proposition. Tento 

rámec je vystavaný na skutočných, autentických prvkoch.  

Rozvíjať príbehové línie v rámci Bratislava destination value proposition znamená: 

 

▪ Zmapovať všetky autentické aktivity, miesta, podujatia v Bratislave.  

BTB by mohla napr. vytvoriť kulinársku online publikáciu (blog, aplikácia, 

platforma, ...), akýsi gurmánsky kompas o tých najzaujímavejších 

miestach – reštauráciách, kluboch, baroch, bistrách, ktoré okrem dobrého 

jedla a kávy ponúkajú aj niečo navyše – napr. školu varenia 

(https://www.kavickari.sk). 

Iným príkladom autentickosti sú hosťovské rodiny pre turistov. 

Bratislavská mestská časť Rača sa zapojila do projektu Grand Circle 

Cruise Line, v rámci ktorého navštívi v r. 2018 Slovensko asi 160 turistov 

z USA. Cieľom projektu je priblížiť turistom spôsob bežného života na 

Slovensku, a prostredníctvom gastronómie ich oboznámiť so slovenskou 

kuchyňou, tradíciami a zvyklosťami. Zapojené rodiny budú hostiť turistov 

počas jedného týždňa cca 2-4 hodiny denne a uvaria im tradičný 

slovenský obed.  

 

▪ Vytvoriť spolupráce s rôznymi komunitami, prepájať už vygenerované 

obsahy a príbehy.  

Napr. elektronická hudba, filmy o Bratislave – filmová komunita, ľudia 

v IT, príbehy ľudí z BA, ktoré sa presadili v zahraničí apod. Musí ísť 

o systematickú prácu s online obsahom, ktorá si vyžaduje niekoľko full 

time online content manažérov s dôkladnými znalosťami prostredia 

a marketingových techník. 

 

▪ Vytipovať niekoľko pre turizmus perspektívnych oblastí a vytvoriť osobitné 

platformy pre stakeholderov (napr. rôzne podsektory kreatívneho priemyslu – 

fashion, architektúra, film a pod.) – a v rámci nich iniciovať projekty spoluprác, 

https://www.kavickari.sk)/
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ktorých výsledkom budú inovatívne produkty pre návštevníkov aj obyvateľov (napr. 

Fashion map). 

Príklad:  

Slovak Fashion Council spolu s BSK v 2017 pripravil tzv. Bratislava Fashion 

Map (www.bratislavafashionmap.sk). V súčasnosti existuje v printovej a pdf 

forme, pripravuje sa aplikácia, ktorá bude intuitívne prepojená na Instagram, 

Facebook, Uber a iné sociálne siete a platformy. Do aplikácie budú prispievať 

aj jednotlivé obchody, blogeri, event manažéri a pod. (súčasťou je aj plán 

akcií). 

Móda je rýchly a emotívne vďačný nástroj na komunikáciu o meste a ideálnym 

príbehom pre zážitkový turizmus. V súčasnosti sa fashion dizajn v Bratislave 

významne rozvíja, pribúdajú ateliéry, dizajn shopy, pop-up shopy. Slovak 

Fashion Council organizuje množstvo rozvojových podujatí, na ktoré sa dá 

naviazať. Fashion eventy majú preukázateľne množstvo multiplikačných 

efektov, lokálny dizajn v sebe zároveň nesie príbeh a emóciu. 

 

▪ Zaangažovať široké spektrum influencerov a tvorcov online obsahu 

t. j. blogeri, zaujímavé instagramové postavy, osobnosti s aktívnymi 

online profilmi v špecifických niches – napr. hudobníci, dizajnéri, IT 

gurus apod., ktoré majú medzinárodný presah, atď.). 

 

▪ Ukazovať aj to, ako sa vysporadúvame s problémami – t. j. premeniť 

negatívne na pozitívne, problém – riešenie.  

Príkladom môže byť práve mierka Bratislavy – identita „malého“ 

a menej známeho mesta. To, čo vyzerá na prvý pohľad ako nevýhoda 

– t.j., že nikdy nedobehneme Viedeň, nemáme šancu súperiť 

s Budapešťou a pod. – môže byť naopak z hľadiska turizmu (ale aj 

kvality života) veľkou výhodou. Bratislava nemusí súťažiť s okolitými 

mestami, ale môže sa rozvíjať ako alternatíva – mesto s príjemnou 

mierkou, kde je všetko dostupné (pre turistu) v priebehu krátkeho času 

a bez komplikovanej logistiky. Mesto, ktoré ponúka metropolitnú 

kvalitu služieb bez nutného chaosu a zhonu veľkomesta. Relatívna 

neznámosť je výhodou aj z hľadiska neexistujúcich očakávaní 

a stereotypov, pretože umožňuje vytváranie nových príbehov a môže 

príjemne prekvapiť. Bratislava je príbehom, ktorý sa ešte len stane. 

 

▪ Vytvoriť spoločné projekty s úspešnými firmami z Bratislavy 

Mapovať (vytvárať zoznam) šikovných Bratislavčanov a firiem, ktoré sa 

v súčasnom globálom svete už dokázali presadiť. Sústrediť sa na 

príbehy takých firiem z Bratislavy, ktoré sa presadili vo svete, ale 

naďalej sú s Bratislavou späté (Pixel Federation, Eset, Sygic,  

Aeromobil apod.); nielen promovať ich príbehy, ale aj vytvoriť spoločné 

projekty (napr. facebookovú hru o Bratislave – Pixel Federation, 

možnosť návštev, návštevné centrá – Eset a pod.) a upevňovať 

brandové prepojenie s mestom. Znamená to samozrejme aj to, že 

mesto bude voči nim priateľsky naklonené, bude im pomáhať atď. 

http://www.bratislavafashionmap.sk)/
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▪ Vytvoriť skutočné Bratislava Convention Bureau 

Bratislavu propagovať vo svete prostredníctvom vynaliezavosti 

a šikovnosti tunajších ľudí, firiem, startupového podhubia, kreatívneho 

priemyslu a pod. (primárne: online marketing a MICE). Z MICE 

oddelenia BTB je potrebné vytvoriť skutočné Convention Bureau a 

zorganizovať v Bratislave niekoľko veľkých podujatí, ktoré zvýšia 

reputáciu destinácie v MICE segmente. 
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Ciele marketingovej komunikácie 

 

1. Zvýšiť znalosť značky (poznateľnosť) Bratislavy vo svete. 

2. Na zdrojových trhoch vyvolať záujem navštíviť Bratislavu.  

3. Zvýšiť informovanosť tour-operátorov v zahraničí o Bratislave ako 

atraktívnej destinácii pre ich turistov. 

4. Prezentovať Bratislavu ako vhodnú destináciu pre organizovanie MICE 

podujatí. 

5. V maximálnej miere využiť vybrané historické udalosti a významné 

športové podujatia na zvýšenie znalosti destinácie. 

6. Udržiavať, manažovať a rozvíjať Turistický informačný systém 

v destinácií. 

7. Začať budovať vzťah obyvateľov mesta k mestu. 

8. Rozvinúť komunikáciu s aktérmi cestovného ruchu v destinácií. 
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Cieľové publikum 
 

Marketing a komunikácia destinácie Bratislava sa bude odvíjať v dvoch líniách: B2B 

marketing zameraný predovšetkým na tvorcov produktov cestovného ruchu v zahraničí 

a poskytovateľov služieb v destinácii a B2C marketing zameraný predovšetkým na 

potenciálnych návštevníkov zo zahraničia, ale aj na obyvateľov Slovenska. 

Obrázok č. 2: Cieľové skupiny 

 

 

Cieľové skupiny B2C 

 

# 1 BRATISLAVČAN 

 

Ľudia neustále prichádzajú do Bratislavy za lepším životom. 
Túžba po lepšom meste a živote v ňom dnes spája nových so 
starými Bratislavčanmi do kritickej masy náročných obyvateľov, 
ktoré od mesta vyžadujú kvalitu. Je načase prestať sa deliť na 
Bratislavčanov a cépéčkárov. 

Historické pamiatky mesta nemá dôvod navštevovať, využíva 
však benefity mesta ako je blízkosť prírody (Železná studnička, 
Horský park, Chorvátske rameno), či bicyklovanie po hrádzi. 
A potom tiež nákupné centrá, kluby a hipsterské kaviarne 
a všetky tie bistrá a street foody. 

Čo ponúknuť: - ustavične sa zlepšujúce služby mesta (smart city) 

- čistota a poriadok v meste (verejné priestory) 

- dostatok zelene a parkov (zelené mesto) 

- zaujímavé podujatia, ktorými si môže spestriť život v meste 

Kľúčové posolstvo: Mesto pre život (dôraz na kvalitu života) 

Komunikačné kanály: - direct mail – print/online/SMS komunikácia 

- komunikácia v prostriedkoch MHD 

- prieskum spokojnosti (online dotazník) 

- verejné diskusie 
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# 2 SLOVÁK (obyvateľ SR prichádzajúci do Bratislavy) 

 

Patrí sa zájsť do hlavného mesta, ukázať deťom Bratislavský 
hrad, parlament, budovu vysokej školy, kde rodičia promovali. 
Zájsť do divadla, previezť sa loďou na Devín, navečerať sa 
v dobrej reštaurácii, vypiť s manželkou fľašu frankovky. 

Na druhý deň ísť nakupovať do IKEA. Pozrieť, čo je nové v 
Poluse. Prejsť sa po korze. Zájsť na kávu do Carltonu. Navštíviť 
príbuzných v Petržalke. 

Čo ponúknuť: - dobrá dopravná infraštruktúra 

- dobrá orientácie po meste (navigačný systém, doprava) 

- dobré možnosti nakupovania 

- cenovo primeraná gastronómia  

- cenovo dostupné ubytovanie  

- výhľad na mesto (Kamzík, UFO, Slavín) 

- atrakcia (zaujímavé podujatie) 

Kľúčové posolstvo: Naše hlavné mesto  

Komunikačné kanály: - online marketing (digital & social media) 

- publicita a PR 

 

 

# 3 RELAX 

 

Z času na čas potrebuje vypadnúť zo svojho stereotypu, dva-tri 
razy do roka sa vyberie na víkend niekam do iného mesta. 
Hľadá výhodnú ponuku leteniek a ubytovania. O Bratislave 
toho veľa nevie, od jej návštevy veľa neočakáva, no sľubuje si 
aspoň relax, „vypnúť“, prísť na iné myšlienky.  

Cez Google si pozrie zopár obrázkov. Páči sa mu, že je v meste 
všetko „po ruke“. Prejsť sa uličkami starého mesta, vyjsť hore 
na hrad či nechať sa zviezť červeným vláčikom. 

Snáď tam bude aj možnosť nejakej kultúry – a vraj je tam lacné 
jedlo. Na Bratislave oceňuje, že je blízko a že tam nehrozí 
teroristický útok.   

Čo ponúknuť: - „všetko po ruke“: historické pamiatky v centre, reštaurácie, 
kaviarne, múzeá, námestia, sochu Čumila 

- predajne suvenírov 

Kľúčové posolstvo: Pokojná atmosféra, chill-out  

Komunikačné kanály: - online marketing (digital & social media) 

- web stránky leteckých spoločností a cestovných kancelárií 

- publicita a PR 
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# 4  POZNÁVAČ23 

 

Do Bratislavy prichádza, lebo sa zaujíma o históriu Strednej 
Európy. Už navštívil Prahu, bol vo Viedni i Budapešti. Má za 
sebou už aj Krakow – teraz je na rade Bratislava. 

Má toho pomerne veľa naštudovaného – pozná históriu 
Habsburgovcov, chcel by pochopiť komunizmus. Od návštevy 
Bratislavy si sľubuje rozšírenie vedomostí.  

Zopár z nich tu hľadá svoje korene – má názov ulice zo začiatku 
20. storočia a chce nájsť dom, v ktorom bývali jeho prarodičia či 
len tak sa pozrieť do hlavného mesta krajiny, z ktorého pochádza 
jeho/jej rodina.  

Čo ponúknuť: - historické pamiatky s odborným výkladom 

- múzeá a výstavy, sochy 

- literatúra o starej Bratislave  

- rozhovory s pamätníkmi  

- tradičná kuchyňa 

- ubytovanie v Starom meste 

Kľúčové posolstvo: Poznanie Strednej Európy 

Komunikačné kanály: - online reklama 

- Youtube  

- web stránky, portály s historickou tematikou 

 

# 5  OBJAVOVATEĽ 

 

Urban explorer – vychytáva trendy a miluje zážitky. Od Bratislavy 
očakáva príbehy, ktoré bude hovoriť kamošom pri pive. Neváha 
odbočiť z turistických chodníčkov. Pokojne sa vyberie aj do 
širšieho centra alebo bývalej továrne. Putovanie mestom začína 
vyhľadávaním slov “secret places” a “hipster spots” vo svojom 
iPhone. Rozhoduje sa na mieste. Keď nadobudne pocit 
blížiaceho sa zážitku, neváha zaplatiť.  

Čo ponúknuť: - Industriálne budovy (Istrochem, Prístav, Ludwigov mlyn) 

- Komunitné projekty (Vnútroblok, Nová Cvernovka, ...)  

- Socialistická architektúra (Incheba, Slovenský rozhlas, ... )  

- Mestské kaviarne (Urban House, Štúr, Kaffeebox, ...) 

- Jedálne a bistrá (U Kubistu, Punjabi Dhaba, Phong Nam, ...) 

Kľúčové posolstvo: Unikátne, ba až bizarné miesta v lokalite 

Komunikačné kanály: - Instagram, Facebook, Youtube  

- blogeri, zaujímavé instagramové postavy, osobnosti 
s aktívnymi online profilmi v špecifických niches – napr. 
hudobníci, dizajnéri, IT gurus apod., ktoré majú medzinárodný 
presah a pod. 

                                                 
23 Až pre 84 % turistov je dôležité, aby sa počas dovolenky naučili niečo nové (Podľa prieskumu spoločnosti 

Skift 2018) 
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# 6  PRÍLEŽITOSTNÝ 

 

Bratislavu navštívi pri príležitosti konkrétnej udalosti – 
Majstrovstvá sveta v hokeji, filatelistická výstava a pod.  
Návštevu si obyčajne naplánuje vopred – plánovanie sa odvíja 
od vstupenky na podujatie, potom letenky a nakoniec 
ubytovanie. Cestuje spravidla s partiou priateľov. 

Počas pobytu v Bratislave nechýbajú návštevy barov 
a reštaurácií. Tiež si ráno treba vyvetrať hlavu (Koliba, Sad 
Janka Kráľa). Kúpiť manželke/deťom darček. 

Čo ponúknuť: - dobrá orientácie po meste (navigačný systém, doprava) 

- bezproblémová organizácia podujatia 

- cenovo primeraná gastronómia  

- cenovo dostupné ubytovanie  

- výhľad na mesto (Kamzík, UFO, Slavín) 

Kľúčové posolstvo: Zažiť (popri podujatí) atmosféru mesta 

Komunikačné kanály: - online reklama  

- OOH – plagáty a billboardy 

- info materiál miestnych federácií a zväzov 

- publicita a PR 
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Významné výročia a udalosti  

 

Z doteraz známych (december 2017) informácií24 z Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky možno 

v nasledujúcom období počítať s týmito historickými udalosťami, ktoré môžu pritiahnuť 

pozornosť európskeho publika aj na destináciu Bratislava: 
 

Tabuľka č. 6: Významné výročia a udalosti 

 

Termín Názov hist. udalosti Popis 

2018 

1. 1. 2018 25. výročie  
vzniku  
Slovenskej 
republiky 

1. januára 1993 vznikla rozdelením Českej a Slovenskej 
Federatívnej Republiky samostatná Slovenská republika. Na 
spoločnej schôdzi vlády Slovenskej republiky a Národnej rady 
Slovenskej republiky prijali poslanci vyhlásenie k vzniku 
nezávislej Slovenskej republiky. 

1. 7. 2018 Predsedníctvo  
SR vo V4 

SR prevezme od Maďarska predsedníctvo vo Vyšehradskej 
skupine V4 

28. 10. 2018 100. výročie  
vzniku I. Česko-
slovenskej 
republiky 

Geopolitické zmeny po prvej svetovej vojne priniesli rozpad 
Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky, ktorá 
bola vyhlásená 28. októbra 1918 v Prahe. Dňa 30. októbra 
1918 sa Martinskou deklaráciou prihlásili k spoločnému štátu 
Čechov a Slovákov i zástupcovia Slovenska, čím bol 
predznamenaný ďalší vývoj slovenského národa. 

11. 11. 2018 100. výročie 
ukončenia  
1. svetovej vojny 

Ukončenie jedného z najväčších ozbrojených konfliktov, ktorý 
mal globálny rozmer a trval od 28. júla 1914 do 11. novembra 
1918. Odohrával sa prevažne na území Európy, ale aj v 
Afrike, Ázii, na oceánoch, na Blízkom Východe. Šlo o dovtedy 
najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. 

2019 

1. 1. 2019 10. výročie 
zavedenia eura   

 

 

Popri vyššie uvedených významných udalostiach sa v roku 2018 v Bratislave uskutoční 

viacero kultúrno-spoločenských podujatí (oficiálny plán podujatí na ďalšie roky zatiaľ nie je 

k dispozícii) 

 

                                                 
24 Návrh programu a rozpočtu podujatí pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou 

a Českou republikou v roku 2018 
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Tabuľka č. 7: Kultúrno-spoločenské podujatia 

 

2018 

Termín Podujatie Popis 

marec – december 
2018 

Značka Česko-
Slovensko 

Výstavný a edičný projekt. 
Miesto konania: Slovenská národná galéria, Esterháziho 
palác 

marec – december 
2018 

Francúzska spojka 
Výstavný projekt. 
Miesto konania: Slovenská národná galéria, Esterháziho 
palác 

január – február 
2018 

Vznik Slovenskej 
republiky 

Spoločná výstava Múzea SNP s Historickým ústavom SAV 

v priebehu  
roka 2018 

 

Výskum Školy 
umeleckých remesiel 

Tento dlhodobý projekt sa uzavrie v roku 2018 – 
hlavným výstupom bude výstava v SR aj v ČR a vydanie 
publikácie. Miesto konania: Slovenské centrum dizajnu 

26. október –   
4. november 2018 

 

Jubilejná filatelistická 
výstava C-S SALON 
2018 

Výstava venovaná 100. výročiu vzniku Československej 
republiky, Martinskej deklarácie, vydania prvej čs. poštovej 
známky a 25. výročiu známkovej tvorby samostatnej 
SR. Miesto konania: výstavné priestory Bratislavského 
hradu 

28. september 
2018 

 

Bratislavské hudobné 
slávnosti 2018 

Prominentným hosťom bude Česká filharmónia s 
dirigentom Jiřím Bělohlávkom. Miesto konania: Slovenská 
filharmónia 

20. január 2018 

 
Slovensko-český ples  

Ples organizovaný pri príležitosti 100. výročia založenia 
Československej republiky a 25. výročia vzniku dvoch 
samostatných republík – SR a ČR. Ide o 1. ročník prestížnej 
akcie – galavečera, ktorý sa uskutoční v Bratislave. 

v priebehu roka 
2018 

Dni Prahy v Bratislave Festival pražských divadiel, koncerty a výstavy v Bratislave 

 

2019 

Termín Podujatie Popis 

august 2019 
70. výročie vzniku 
SĽUKu 

Tradícia a súčasnosť nemusia byť vždy v rozpore. Naopak, 
môžu mať podobu vzácnej harmónie. 70. výročie vzniku 
umeleckého kolektívu. 

2019 SkyPark 

Sky Park – fenomenálny komplex výškových budov, ktorý 
navrhla Zaha Hadid, jedna z najvýznamnejších svetových 
architektiek. V Bratislave bude dokončená trojica 
zaoblených 31-podlažných budov.  

2019 
10. výročie  
zavedenia eura 

Slovensko prijalo euro 1. januára 2009 potom, ako 
Európska rada 8. júla 2008 schválila jeho vstup do 
eurozóny. 

7.1. 2019 
100. výročie 
narodenia Jána 
Albrechta 

Ján Albrecht pôsobil v Bratislave, bol estetikom, 
muzikológom, hudobníkom, prekladateľom a pedagógom. 
Pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave, na 
Bratislavskom konzervatóriu a na VŠMU. Mal mimoriadny 
vplyv na rozvoj slovenskej kultúry. 
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2019 
280. výročie 
narodenia Michala 
Fábryho 

Michal Fábry bol poľný maršál Rakúskej armády, držiteľ 
vojenského Rádu Márie Terézie.  

 
 

2020 

Termín Podujatie Popis 

2020 
Vybudovanie 55 
elektronabíjacích 
staníc 

V Bratislave bude dobudovaná sieť elektronabíjacích staníc 
vďaka medzinárodnému projektu (smart city) 

2020 
Dokončenie nultého 
obchvatu 

Bratislava je v súčasnosti jedným z mála hlavných miest, 
ktoré nemá vonkajší obchvat. Na jeseň 2020 je plánované 
dokončenie takzvaného nultého obchvatu.  

21.7. 2020 
140. výročie 
narodenia M. R. 
Štefánika 

M. R. Štefánik – slovenský astronóm, vojenský letec, 
fotograf, politik a diplomat. Mal najväčšiu zásluhu na 
formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas 
1. sv. vojny. Bol kľúčovou osobou pri založení ČSR. 

28.10. 2020 
205. výročie 
narodenia Ľudovíta 
Štúra 

Ľudovít Štúr bol najvýznamnejším predstaviteľom 
slovenského národného života v polovici 19. storočia. 
Jazykovedec, spisovateľ, novinár a poslanec uhorského 
snemu, kodifikátor súčasného slovenského spisovného 
jazyka z r. 1843.  

23.11. 2020 
150. výročie 
narodenia Štefana 
Baniča 

Štefan Banič – slovenský konštruktér, vynálezca, ktorý 
sa aktívne zaujímal o letectvo. V r. 1913 skonštruoval prvý 
prototyp padáka na svete. 

 
2021 

Termín Podujatie Popis 

27.11. 2021 
100. výročie 
narodenia Alexandra 
Dubčeka 

Alexander Dubček – slovenský politik, predstaviteľ 
politického reformného prúdu v 60. rokoch minulého 
storočia. 

22.1. 2021 
70. výročie narodenia 
Ondreja Nepelu 

Ondrej Nepela – krasokorčuliar, doteraz jediný slovenský 
pretekár, ktorý získal zlato na Zimných OH (v r. 1972 
v Sappore, Japonsku). 

15.8. 2021 
70. výročie narodenia 
Mariána Zednikoviča 

Marián Zednikovič – slovenský herec, bol jedným zo 
zakladateľov divadla Astorka Korzo '90. 

 
2022 

Termín Podujatie Popis 

27.2. 2022 
120. výročie 
narodenia Ľudovíta 
Fullu 

Ľudovít Fulla – slovenský maliar, grafik, ilustrátor a výtvarný 
pedagóg. Pôsobil v Bratislave a pričinil sa o nástup 
moderného maliarstva na Slovensku. Ako ilustrátor sa 
zapísal do povedomia výtvarným spracovaním ľudových 
rozprávok Pavla Dobšinského.   

2.8. 2022 
80. výročie narodenia 
Vladimíra Dzurillu 

Vladimír Dzurilla – československý hokejový brankár 
a tréner. Bol vyhlásený za najlepšieho hokejistu Slovenska 
20. storočia, je členom Siene slávy IIHF. 
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2022 

40. výročie založenia 
Bratislavského 
chlapčenského 
speváckeho zboru 

Bratislavský chlapčenský spevácky zbor vznikol na pôde 
Slovenskej filharmónie. Navštevuje ho 80 chlapcov vo veku 
od 7 do 26 rokov. Koncertná časť má 50 členov. Zbor 
precestoval väčšinu sveta a 9 rokov hosťoval vo Viedenskej 
štátnej opere.  

 

Športové podujatia 2018 – 2022 
 
Plánované (nateraz známe) významné športové podujatia, ktoré by sa mali konať v Bratislave 
v rokoch 2018 – 2022 a ktoré by do destinácie mohli priviesť športovcov, fanúšikov či 
funkcionárov daných športových zväzov a federácií. 
 

Tabuľka č. 8: Významné športové podujatia 

 

Rok Typ podujatia Zväz/federácia 
P = podujatie  
K = kandidatúra 

2018 

42. UEFA kongres Slovenský futbalový zväz P (27. 8. 2018) 

MEJ + U23 slalom + freestyle Slovenská kanoistika P 

Majstrovstvá Európy seniorov Slovenský zväz kickboxu P (október) 

FINA škola pre rozhodcov plávania Slovenská plavecká federácia K 

WDSF Adjudicator Congress Slovenský zväz tanečného športu K 

Prezidentský kongres ETU Slovenská triatlonová únia K 

Kongres Slovenský zväz sánkarov K 

42. Kongres UEFA Slovenský futbalový zväz K 

 

Rok Typ podujatia Zväz/federácia 
P = podujatie  
K = kandidatúra 

2019 
83. MS v ľadovom hokeji (muži) Slovenský zväz ľadového hokeja P (3-19.5.2019) 

Kongres FIM Europe Slovenská motocyklová federácia  K 

2019 Kvalifikácia na ME 2020 Slovenský futbalový zväz P 

 

 

Rok Typ podujatia Zväz/federácia 
P = podujatie  
K = kandidatúra 

2020 
Majstrovstvá Európy vo futbale 2020 
(v 13 mestách v Európe) Slovenský futbalový zväz P 

 

 

Rok Typ podujatia Zväz/federácia 
P = podujatie  
K = kandidatúra 

2021 MS slalom + zjazd Slovenská kanoistika P  

 

 

Rok Typ podujatia Zväz/federácia 
P = podujatie  
K = kandidatúra 

2022 
Majstrovstvá sveta vo florbale muži Slovenský zväz florbalu K 

ME mužov v hádzanej Slovenský zväz hádzanej K 
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Cieľové skupiny B2B 

 

„INTERNÁ“ KOMUNIKÁCIA 

Kto Členovia BTB 

Ostatní aktéri cestovného ruchu v Bratislave 

Samospráva 

Čo ponúknuť: - dialóg (začať spolu hovoriť) 

- zdieľanie informácií 

- koordinácia aktivít 

- vzájomne výhodné partnerstvá 

- rozvoj biznisu 

- väčšie príjmy do mestskej kasy 

Kľúčové posolstvo: Ťahajme všetci spolu za jeden povraz 

Komunikačné kanály: - platforma na zdieľanie informácií (online/offline podoba) 

- pravidelné workshopy 

- ad hoc koordinačné stretnutia 

- neformálne osobné stretnutia 

- zasielanie informačných materiálov 
 

„EXTERNÁ“ KOMUNIKÁCIA 

Kto MICE  

Zahraniční touroperátori 

Čo ponúknuť: - základná infraštruktúra cestovného ruchu (vrátane MICE) 

- atraktívne produkty cestovného ruchu  

- dobré organizačné schopnosti 

- dostupnosť 

Kľúčové posolstvo: Surprisingly close | Exceptionally Smart  

Komunikačné kanály: - webové stránky 

- SEO / SEM marketing 

- content marketing 

- print (propagačné brožúry určené MICE, rôzne mapy a guidy 

pre plánovačov mítingov a pod.) 

- video využívané na B2B prezentáciách 

- direct marketing 

- vybrané veľtrhy  

- edukačné a poznávacie cesty 

- road shows 

- event marketing 

- relationship marketing/hospitality 

- ambasádorské programy  

- partnership marketing s lokálnymi MICE dodávateľmi 
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Stratégia marketingovej komunikácie 

 

Stratégia marketingovej komunikácie na obdobie rokov 2018 – 2022 sa odvíja od cieľov 

a cieľových skupín a má niekoľko rovín. 

A. Zvýšiť znalosť destinácie 

Akákoľvek pozitívna zmienka o Bratislave na blogu návštevníka či v článku redaktora 

niektorého zahraničného periodika sa počíta. Nerobme si ilúzie, že nami 

vyprodukované reklamy budú celosvetovo úspešné. Sústreďme sa na pozitívnu 

skúsenosť zahraničných návštevníkov s Bratislavou a umožnime im zdieľať svoje 

pozitívne skúsenosti; podporme ich v tom. 

Časový horizont: priebežne 

  

B. Vyvolať záujem zo zdrojových trhov 

Vzhľadom na kapacitné a finančné zdroje BTB je potrebné priame marketingové 

aktivity využívať maximálne efektívne. Sústreďme sa radšej na menší počet krajín, než 

na celý svet. Optimálne je sústrediť sa na 4 až 5 krajín ročne. Postupne sa zameriavať 

na tie rozvojové trhy, ktoré vykazujú najväčšie nárasty počtu návštevníkov resp. 

prenocovaní. 

Navrhované perspektívne zdrojové trhy (vyznačené oranžovou) a časový horizont ich 

oslovovania: 

Tabuľka č. 9: Exponenciálny rast počtu návštevníkov Bratislavy zo zdrojových trhov25 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Česká republika 113 436 116 327 117 854 118 660 119 085 119 310 

Nemecko 101 606 112 975 123 630 133 615 142 973 151 742 

Veľká Británia 62 942 67 194 69 988 71 823 73 028 73 820 

Rakúsko 52 161 52 285 52 312 52 318 52 319 52 319 

Taliansko 46 444 48 143 49 214 49 889 50 315 50 584 

Poľsko 46 897 50 256 52 859 54 878 56 442 57 656 

Čína 41 354 47 764 53 020 57 329 60 863 63 761 

USA 33 503 34 021 34 233 34 320 34 356 34 370 

Španielsko 31 748 37 674 43 910 50 472 57 377 64 642 

Francúzsko 26 893 28 631 29 973 31 008 31 806 32 422 

 

 

                                                 
25 Báza dát: Zdrojové trhy v destinácii Bratislava v roku 2016. Bratislava Tourist Board – Správa o činnosti 2016 
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Na vyvolanie záujmu využívať na zdrojových trhoch všetky formy nadlinkovej 

a podlinkovej komunikácie – to znamená: 

- online reklama (webové stránky, SEO/SEM marketing, content marketing) 

- sociálne média 

- OOH (poster, billboard, citylight, ...) 

- print (inzercie vo vybraných magazínoch) 

- kolaterálne materiály u vybraných tour-operátorov   

 

C. Zvýšiť informovanosť tour-operátorov 

Koordinovať marketingové aktivity na tour-operátorov so schválenou stratégiou, to 

znamená zvýšiť aktivitu zameranú na začlenenie Bratislavy do ponúk tour-operátorov 

v tých krajinách, ktoré budú vybraté pre prísl. rok ako prioritné (Pozri: tabuľku vyššie). 

Využiť taktiež príležitosti ako sú Majstrovstvá sveta v hokeji na oslovenie trour-

operátorov v krajinách, ktoré budú účastníkmi turnaja (a svoje zápasy odohrajú 

v skupine v Bratislave). 

 

 

D. Bratislava ako MICE destinácia 

Viď MICE Strategy vypracovaná spoločnosťou SoolNua Marketing 

 

 

E. Historické, športové a iné udalosti 

Na profiláciu destinácie využiť také udalosti, ktoré korešpondujú s myšlienkou 

stredoeurópanstva (rozmanitosť, koexistencia, tolerantnosť, otvorenosť novým 

nápadom, inovatívnosť, neustála zmena). Nevieme odhadnúť, čo život prinesie, no 

v ideálnom prípade navrhujeme nasledovnú časovú postupnosť tém (príbehových 

línií): 

Tabuľka č. 10: Základné tematické línie na roky 2018 – 2022 

Rok Základná tematická línia Poznámka 

2018 Bratislava – tolerantné mesto 
100. výročia vzniku  

Česko-Slovenska 

2019 
Bratislava – tak veľa možností  

na tak malom území; rozmanitosť 
MS v hokeji 

2020 Bratislava – mesto inovácií Bratislava-Motor-City 

2021 
Bratislava – mesto otvorené 

novým nápadom 
Smart city/kvalita života 

2022 Bratislava stále iná 
Eurovea2, Twin City, Nové Lido,  

Eset Campus, ... 
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Moderné formy marketingovej komunikácie 

 

Súčasná marketingová komunikácia v oblasti destinačného manažmentu prechádza 

dramatickými zmenami. Na rozdiel od predchádzajúcej éry klasického marketingu, 

ktorému dominovala masová reklama, je súčasný marketing orientovaný predovšetkým 

na manažovanie zákazníckej skúsenosti. Čo sa týka foriem komunikácie destinácií, 

badať výrazný odklon od reklamy ako takej k rôznym formám manažovania obsahu 

generovaného zákazníkmi.  

Preto prioritou a základným pilierom práce BTB v oblasti marketingovej komunikácie 

sa musí stať: 

▪ vytváranie predpokladov pre vytváranie zákazníkmi generovaného obsahu   

▪ iniciovanie a manažovanie online obsahu (nie ani tak jeho vlastná tvorba) 

▪ sústrediť sa pri tom predovšetkým na sociálne médiá 

▪ využívať videá vytvárané návštevníkmi, tie sa stávajú najdôležitejším prvkom 

destinačného marketingu 

▪ začať využívať mobilné komunikačné platformy a aplikácie (mobile first) 

▪ sofistikovaná práca s existujúcimi digitálnymi dátami (geo-marketing 

a lokalizácia), rozširovanie škály ich zberu, analýzy a vyhodnocovania 

▪ postupná transformácia z e-commerce na m(mobile)-commerce a ďalej 

k v(video)-commerce 
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Kvalita života a jej udržateľnosť 

 

 

V súčasnosti sa hlavným dôvodom výberu destinácie stáva motivácia zažiť miestnu 

atmosféru, jej kultúru, ľudí. Zo všetkých dostupných analýz cestovného ruchu 

vyplýva, že turisti ako pozitíva ktorejkoľvek destinácie, najviac zo všetkého oceňujú 

práve pohostinnosť miestneho obyvateľstva; lokálnosť, autentickosť a ústretovosť 

obyvateľov destinácie je tak elementárnym predpokladom konkurencieschopnosti 

destinácie.  

Pravda, počet návštevníkov nemôže rásť donekonečna, v súčasnosti rastie odpor 

voči cudzincom v turisticky vychytených destináciách ako sú Barcelona či 

Amsterdam. Miestnych ľudí iritujú kolieska príručnej batožiny hrkotajúce po 

dlažobných kockách v skorých ranných a neskorých večerných hodinách, ale aj 

miznúce pekárničky i malé rodinné obchodíky, namiesto ktorých vznikajú obchody 

so suvenírmi a coffeshopy. Preto sa do popredia organizácií destinačného 

manažmentu v poslednej dobe dostávajú otázky sociálnej udržateľnosti kvality 

života miestneho obyvateľstva. 

Kvalita života je ohodnotenie ľudského života, ktoré je výsledkom vplyvu a vzájomnej 

interakcie externých (environmentálnych, ekonomických a sociálnych) a interných 

(psychologických) faktorov na život človeka. Na jednej strane teda ide o objektívne 

podmienky na dobrý život v danom meste ako je kúpna sila, životné náklady, pomer 

ceny bytov k platom, fungujúca verejná doprava (čas strávený cestou do práce), 

dostupnosť zdravotnej starostlivosti, možnosti aktívneho trávenia voľného času, 

fungujúca samospráva, dostatok zelene, zdravé životné prostredie a pod. Druhou 

stránkou mince je však subjektívne prežívanie kvality života.  

Je dôležité, aby obyvatelia mesta cítili hrdosť na svoje mesto. Keď sa opýtate 

turistov, ako si spomínajú na nezabudnuteľný výlet alebo dovolenku, vždy hovoria o 

troch veciach: (1) o tom, čo videli; (2) o tom, čo robili a (3) o ľuďoch, s ktorými sa 

stretli. Ale ľudia, to nie je len personál v hoteli, ale predovšetkým miestni obyvatelia. 

To znamená, že každý obyvateľ, nielen zamestnanci v CR, má veľký vplyv na to, 

ako turisti vnímajú naše mesto. Každý obyvateľ mesta sa teda stáva dôležitým 

partnerom v oblasti služieb pre turistov.  

 

Iba vtedy, keď Bratislavčania budú mať pocit, že Bratislava je naozaj dobré 

miesto pre život, keď budú so životom v meste spokojní a budú naň hrdí, môžu 

významne ovplyvniť atmosféru mesta – ústretovosť voči turistom, 

pohostinnosť, priateľské správanie. A keďže práve zažiť miestnych ľudí a 

atmosféru mesta je pre turistov najdôležitejším kritériom výberu destinácie, 

kvalita života Bratislavčanov je tak jedným z kľúčových faktorov výsledkov 

bratislavského cestovného ruchu.  
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Tabuľka č. 11: Existuje viacero indexov kvality života miest, jedným z nich je 

Quality of Life Index spoločnosti Numbeo (aktuálny rebríček miest, k 30. 6. 2017): 

 

Poradie Destinácia Index 

1. Eindhoven, Holandsko 193,14 

2. Edinburgh, Veľká Británia 186,02 

3. Mníchov, Nemecko 185,68 

4. Zürich, Švajčiarsko 180,68 

5. Luxemburg, Luxembursko 179,33 

6. Malaga, Španielsko 179,17 

7. Viedeň, Rakúsko 178,12 

8. Kodaň, Dánsko 174,36 

9. Stuttgart, Nemecko 172,34 

10. Cork, Írsko 171,81 

11. Helsinki, Fínsko 170,99 

12. Valencia, Španielsko 170,51 

13. Göteborg, Švédsko 169,46 

14. Glasgow, Veľká Británia 168,73 

15. Ženeva, Švajčiarsko 166,92 

16. Rotterdam, Holandsko 166,43 

17. Hamburg, Nemecko 163,95 

18. Amsterdam, Holandsko 163,24 

19. Reykjavik, Island 161,24 

20. Tallinn, Estónsko 160,24 

21. Berlín, Nemecko 159,52 

22. Ljubljana, Slovinsko 159,16 

23. Gdansk, Poľsko 158,96 

24. Frankfurt, Nemecko 158,07 

25. Brno, Česká republika 153,92 

26. Záhreb, Chorvátsko 152,09 

27. Praha, Česká republika 151,40 

28. Lisabon, Portugalsko 149,70 

29. Cluj, Rumunsko 149,46 

30. Porto, Portugalsko 148,74 

31. Štokholm, Švédsko 147,58 

32. Madrid, Španielsko 145,30 

33. Temešvár, Rumunsko 145,30 

34. Bratislava, Slovensko 145,08 

35. Vilnius, Litva 143,73 

36. Varšava, Poľsko 140,04 

37. Oslo, Nórsko 139,21 

38. Dublin, Írsko 137,24 

39. Manchester, Veľká Británia 136,61 

40. Riga, Lotyšsko 135,71 

41. Brusel, Belgicko 134,87 

42. Minsk, Bielorusko 133,00 

43. Solún, Grécko 130,69 

44. Krakow, Poľsko 129,17 

45. Novi Sad, Srbsko 128,77 

46. Iasi, Rumunsko 128,65 

47. Barcelona, Španielsko 128,61 

48. Wroclaw, Poľsko 128,31 

49. Sofia, Bulharsko 120,94 

50. Budapešť, Maďarsko 119,36 
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Ako vidno, z hľadiska kvality života sa Bratislava nachádza na nelichotivom 34. 

mieste v rámci Európy; vyššie v rebríčku sa nachádzajú mnohé stredo-

a východoeurópske mestá (Tallinn, Ľubľana, Gdansk, Brno, Záhreb, Praha, Cluj, 

Temešvár).  

S kvalitou života a udržateľnosťou je úzko spätý koncept Smart city.26 Mestá v rámci 

pilotných projektov radi siahajú po uchopiteľných, finančne menej náročných 

projektoch ako napr. senzorika (IoT), testovanie ekologických spôsobov dopravy 

či zvyšovanie informovanosti občanov napríklad pomocou mestských aplikácií. 

Inteligencia mesta však vychádza najmä zo schopnosti pracovať s informáciami, 

ktoré sú postavené na dátach.   

Smart Cities sú o mnoho viac než len inteligentné lampy či zdieľanie bicyklov. 

Jedným z najdôležitejších prejavov inteligencie je udržateľnosť, preto by sa mestá 

mali začať správať ako „test labs“, to znamená poskytovať kreatívne a inovatívne 

prostredie pre pilotovanie inovatívnych riešení. Čoraz viac sa v tejto súvislosti 

zdôrazňuje tzv. smart governance. 

Úlohou Bratislava Tourist Boardu, samozrejme, nie je navrhovať a realizovať 

koncepčný rozvoj mesta, no mnohé z oblastí súvisiace s kvalitou života a tzv. 

liveabilty sú s cestovným ruchom a marketingom destinácie nerozlučne späté. 

Máme na mysli napríklad:  

- čistota verejného priestoru27 

- dostupnosť športovísk 

- atraktívnosť kultúrnych podujatí 

- pestrosť gastro prevádzok (reštaurácie, bary, vinárne) 

- kvalita verejnej dopravy a stav pozemných komunikácií (vrátane 

chodníkov) 

- infraštruktúra cestovného ruchu 

- prírodné zdroje a zeleň 

Popri objektívnych indikátoroch kvality života by sa oblastná organizácia cestovného 

ruchu mala zamerať na minimálne tieto tri subjektívne indikátory kvality života:  

- miera spokojnosti občanov so životom v meste 

- miera spokojnosti s možnosťami participovať na plánovaní 
a rozhodovaní o veciach verejných v meste 

- vnímanie pocitu bezpečia 

Oblastná organizácia cestovného ruchu sa preto musí zamerať na zlepšovanie 

kvality života, musí sa stať hnacím motorom inovácií v meste a iniciátorom 

prierezových politík mesta.  

 

                                                 
26  Smart City označuje komplexný rozvoj mesta postavený na data-driven rozhodovaní, ktorý je orientovaný na 

skvalitnenie života občanov, zjednodušenie administratívy a je koncipovaný tak, aby nezaťažoval životné 
prostredie. 

27  Verejné priestory sú všetky nezastavané priestory mesta, ktoré sú voľne (bezplatne) prístupné všetkým 

obyvateľom a návštevníkom mesta buď nepretržite alebo s časovým obmedzením (napr. parky, ktoré sa na 

noc zatvárajú). Sú to predovšetkým ulice, námestia, trhoviská, zeleň, nezastavené priestory na sídliskách, 

parkoviská a pod. Kvalita verejného priestoru je považovaná za agregovaný indikátor kvality života v meste. 
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To konkrétne znamená: 

▪ V súčinnosti s mestom umožňovať vytváranie príťažlivých príbehov, 

ktorých súčasťou sa môže stať návštevník mesta. 

Manažovať tematické príbehy, ktoré môže návštevník v meste zažiť – 

vytipovať niekoľko zážitkových línií (napr. stredná Európa, najmladšia 

európska metropola, high-tech Bratislava, kreatívna Bratislava, atď.) 

a cielene vytvárať príležitosti na zdieľanie a rozvíjanie týchto príbehov 

prostredníctvom online aj offline obsahu (vytvoriť tímy a platformy pre 

jednotlivé príbehy, vytvárať zážitkové balíčky, vytvárať v meste 

príležitosti a miesta, ktoré inšpirujú ku generovaniu online obsahu a 

pod.). 

 

▪ Usilovať o to, aby mesto fungovalo a prinášalo inovácie, ktoré zaujmú. 

Ide predovšetkým o to, aby mesto bolo na prvý pohľad priateľské, 

dostupné a ponúkajúce kvalitu života. Rôzne technologické, ale aj 

urbanistické inovácie, ktoré uľahčujú život obyvateľom sa tak stanú 

predmetom záujmu a využívania aj u turistov (napr. jednoduchá, dobre 

fungujúca a integrovaná doprava, dostupná cez digitálne aplikácie aj 

cudzincovi bez nutnosti venovať zvýšené úsilie jej používaniu. (Príklad: 

V Londýne je možné na jazdu v mestskej doprave používať akúkoľvek 

kreditnú kartu s bezkontaktnou platbou za ceny, ktoré platia pre držiteľov 

Oyster Card.). Bratislava by mala využívať potenciál koncentrácie 

technologických a iných start-upov a firiem, pôsobiacich v oblasti 

digitálnej ekonomiky, ktoré by vytvárali špecifické mestské produkty 

a riešenia, zvyšujúce kvalitu života v meste a teda aj kvalitu, ktorú mesto 

ponúka návštevníkom. 

 

▪ V spolupráci s mestom bude BTB iniciovať vytvorenie prierezových politík 

zameraných na zvyšovanie kvality života v meste a ich vzťah k turizmu. Od 

nich budú odvodené ukazovatele kvality života, ktoré sa budú 

v nasledujúcom období vyhodnocovať. 

Ide najmä o politiky, ktoré sa zaoberajú kvalitou verejného priestoru, 

dopravnou a občianskou infraštruktúrou, ale aj dostupnosťou verejných 

služieb a ich otvorenosťou a priateľskosťou voči cudzincom 

a návštevníkom mesta. Charakter týchto politík je do veľkej miery spätý 

s filozofiou a základnými cieľmi, ktoré si mesto stanoví pri koncepcii 

rozvoja turizmu – t.j. akých návštevníkov chce pritiahnuť, v akom 

množstve, ako a ktorým smerom chce rozvíjať služby turizmu 

v dlhodobom horizonte apod. Následne by sa tieto ciele mali premietnuť 

do prakticky všetkých politík mesta. 
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Prioritné aktivity, ktoré z toho vyplývajú: 

 

▪ Zmena zamerania BTB: väčšinu aktivít smerovať do tvorby 

a manažmentu online obsahu a do vytvárania platforiem spolupráce. 

To znamená, vytvoriť tematické okruhy, v rámci ktorých chce mesto 

vytvárať turistické príbehy (viď vyššie) a v ich rámci vytvoriť platformy 

stakeholderov (subjekty, pôsobiace v danej oblasti, poskytovatelia 

služieb, kultúrne organizácie, občianske združenia, firmy, pod.), ktoré si 

stanovia stratégiu na vytváranie a rozvíjanie týchto príbehov 

prostredníctvom špecifických balíčkov služieb, podujatí, tvorby 

marketingového obsahu atď. 

 

▪ Zmapovať ohniská inovačného potenciálu mesta s dopadom na 

turizmus. Ide najmä o:  

- Kreatívne centrá: Nová Cvernovka, KC Dunaj... 

- Co-workingy, inovačné huby: Hub Hub, Impact Hub, Binárium... 

- Zaujímavé firmy a idey zo Slovenska: Aeromobil, Pixel Federation, 

Eset, ... 

- Automobilový priemysel a dizajn: VW Slovakia, Katedra transport 

designu VŠVU, Slovenské centrum dizajnu, Múzeum dizajnu ... 

 

▪ Vytvoriť novú štruktúru partnerstiev v oblasti organizácie cestovného 

ruchu. 

Znamená to predovšetkým zmapovať existujúce organizácie, aktivity, 

poskytovateľov služieb, firmy, a ostatné subjekty a činnosti, ktoré majú, 

či eventuálne by mohli mať dopad na rozvoj turizmu. Následne, na 

základe určených tematických príbehov mesta vytvoriť platformy, ktoré 

budú podporovať a iniciovať vznik nových spoluprác a projektov 

v jednotlivých tematických skupinách. BTB tak bude predovšetkým 

sprostredkovateľom a mediátorom turistických služieb a nie ich 

organizátorom. 
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Strategické ciele BTB  
na obdobie rokov 2018 – 2022 

 

Víziou Bratislava Tourist Boardu je stať sa konkurencieschopnou rešpektovanou 

profesionálnou organizáciou pre rozvoj destinačného manažmentu a marketingu 

destinácie na trhu cestovného ruchu doma aj v stredoeurópskom priestore. Jeho 

hlavnou úlohou je: 

▪ rozvoj cestovného ruchu na území mesta Bratislava 

▪ zvyšovanie návštevnosti mesta domácimi, ale najmä zahraničnými turistami 

▪ rast prenocovaní a predlžovanie priemernej dĺžky ich pobytu 

Organizácie cestovného ruchu (DMO) sa však zásadne menia s radikálnou zmenou 

masového turizmu a spôsobov marketingu, ktoré ponúkajú digitálne technológie. Cieľom 

moderných turistických stratégií už nie je neustále zvyšovanie počtu turistov a vytváranie 

klasických turistických balíčkov, odtrhnutých od bežného života mesta, ale skôr 

komplexný rozvoj destinácie a prepojenie návštevníkov s reálnym dianím 

a každodenným chodom destinácie. 

DMO v súčasnosti musia čeliť významným zmenám globálneho turizmu, ktoré sa týkajú 

základných ekonomických modelov, spôsobu šírenia informácií a propagácie, ako aj 

správania sa turistov a ich očakávaní od cestovania. Nové ekonomické modely, 

založené na zdieľanej a kolaboratívnej ekonomike zasahujú segmenty ubytovania 

(Airbnb, Couchsurfing...), lokálnej dopravy (Uber...), gastronómie (Foodspotting, bytové 

a pop-up reštaurácie...) alebo aj sprievodcovské služby (lokálni guides a greeters...) 

a mnohé ďalšie. Okrem zmeny správania a celkových ekonomických tokov to znamená 

aj nutnosť zmeniť chápanie „členstva“ alebo „klientely“ DMO, nakoľko poskytovatelia 

takýchto služieb nemajú dôvod stať sa klasickými členmi turistickej organizácie. 

Ďalšou z výziev je vzrastajúca úloha „user generated content“ a počet vplyvných 

globálnych sietí, ktoré dokážu ovplyvňovať turizmus v destinácii. Pre DMO je čoraz 

ťažšie sledovať a manažovať komplexný a prepojený obsah, založený na „peer reviews“. 

Klasická funkcia DMO ako centrálneho rezervačného a informačného hubu je značne 

potlačená globálnymi online rezervačnými systémami a tým pádom klesá objem 

klasických služieb, ktoré by mohli takéto organizácie klientom poskytovať. Preto je 

dôležité porozumieť novému typu služieb, ktoré dokážu vytvoriť pridanú hodnotu pre 

komplexný ekosystém turizmu v danej destinácii 

Manažment cestovného ruchu 21. storočia vychádza predovšetkým z konceptu 

„uvedomelého turizmu“, ktorý je postavený na zvyšovaní kvality života v destinácii ako 

základného atraktora cestovného ruchu. 
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Princípy fungovania DMO v 21. storočí 

 

DMO a jej koncepcia rozvoja a manažmentu cestovného ruchu v Bratislave pre ďalšie 

roky by teda mala byť postavená najmä na nasledovných princípoch: 

▪ zásadná zmena myslenia a vnímania svojej funkcie spôsobená digitálnym 
prostredím a potrebou udržateľného rozvoja 

Nejde len o zmenu spôsobu marketingu destinácie, zapojenie USG, apod., ale ide 

aj o technológie zberu a vyhodnocovania dát (big data), či možnosti virtuálnych 

technológií a umelej inteligencie. Je potrebné prestať chápať turizmus ako 

priemyselný sektor, zameraný na jednoduché zvyšovanie návštevnosti a vnímať 

ho ako súčasť komplexnej stratégie zvyšovania kvality života v destinácii, 

udržateľnú súčasť jej života a začať jeho úspech merať komplexnými indikátormi 

kvalitatívneho rozvoja destinácie. 

▪ menej organizovania a viac vytvárania podmienok a investícií do zvyšovania 
atraktivity destinácie 

Vďaka digitálnym technológiám je oveľa jednoduchšie využívať v rámci turizmu 

kolektívnu inteligenciu talent a kreativitu komunity v destinácii. To znamená, že 

DMO by mala pracovať predovšetkým s lokálnymi obyvateľmi a komunitami, ktorí 

sú najlepší propagátori destinácie a dokážu vytvárať reálne pôsobivé príbehy 

a generovať zaujímavé riešenia a atmosféru. Zapájaním čo najširšieho spektra 

drobných poskytovateľov služieb do rozvojových aktivít DMO je možné generovať 

prirodzený vznik nového typu služieb a atraktivít pre obyvateľov i návštevníkov. 

▪ viac prepojenia turizmu s lokálnym ekonomickým a sociálnym rozvojom 

Z hľadiska návštevnosti sú zaujímavé tie mestá, ktoré fungujú, sú dobre 

spravované a ukazujú schopnosť inovovať a tvoriť nové riešenia. Preto je dôležité, 

aby DMO investovala do vzťahov a platforiem, združujúcich rôzne typy lídrov a 

hýbateľov ekonomického a sociálneho rozvoja a prepájala ich s návštevníckymi 

stratégiami. Podstata súčasného turizmu je vo vytváraní špecifických 

„niche“ produktov a príbehov, ktoré môžu byť generované a brandované práve 

vďaka týmto platformám. 

▪ viac programov ako kampaní 

DMO by sa mala sústrediť viac na manažment komunikácie širokého spektra 

stakeholderov a vytváranie reálnych príbehov a obsahov v destinácii a menej na 

klasický marketing a propagáciu destinácie. Komunikácia by mala byť zameraná 

na tvorbu zdieľateľných obsahov, skutočných zážitkov reálnych ľudí, ktoré sa šíria 

prostredníctvom influencerov a online nástrojov. Zároveň je potrebné diskutovať o 

tom, aký turizmus je pre kultiváciu a udržateľný rozvoj najlepší a môže uspokojiť 

a rozvíjať potreby obyvateľov aj návštevníkov. 
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Ciele BTB pre obdobie rokov 2018 - 2022   

 

1. Databáza aktérov cestovného ruchu v Bratislave 

Vytvoriť štruktúrovanú databázu všetkých subjektov CR v Bratislave vrátane subjektov 

z oblastí súvisiacich s cestovným ruchom (kultúra, kreatívny priemysel, technológie, 

startupy a pod.). Databáza bude obsahovať: názov subjektu, predmet činnosti, resp. 

oblasť zamerania, meno kontaktnej osoby a jej kontaktné údaje (adresa, tel. číslo, e-

mail, web stránka). V ďalšom kroku bude potrebné zabezpečiť priebežnú aktualizáciu 

databázy. Dobre spravovaná databáza uľahčí vytváranie partnerstiev (napr. pri 

organizovaní podujatí) a pomôže pri nastavení CRM riešenia pre MICE segment. 

 

2. Dáta a ich analýza 

Vytvoriť marketingový informačný systém – navrhnúť mechanizmus zberu, triedenia, 

analýzy a syntézy dát tak o ponukovej stránke CR destinácie ako aj o celkových 

výkonoch cestovného ruchu destinácie (identifikovať potenciálne zdroje rôznorodých 

dát, získavať ich na báze vzájomnej výhodnosti ich zdieľania, resp. prostredníctvom 

data miningu z rôznych aplikácií, platforiem a sociálnych sietí – napr. Strava, 

Foursquare a pod.). Na základe dát zmerať ekonomický prínos cestovného ruchu – čo 

najpodrobnejšie identifikovať všetky ekonomické i mimoekonomické prínosy a vyčísliť 

ich hodnotu v €. Dáta využívať na podporu organizovania MICE podujatí v Bratislave. 

 

3. Partnerstvá 

Vytvoriť systém funkčných partnerstiev v záujme zefektívnenia podnikania v oblasti 

cestovného ruchu (vytvorenie platformy, nastavenie procesov komunikácie a výmeny 

informácií, mechanizmus stretávania sa na pravidelnej báze, proces ad hoc účelových 

partnerstiev ...). Napr. nadviazať spoluprácu s komunitami, ktoré usilujú o kultiváciu 

mesta (Kritická masa, Dobrý trh, M_P_BA a i.), ďalej napr. s komunitou kreatívneho 

priemyslu s cieľom zapojiť ich do tvorby nových produktov cestovného ruchu – 

originálne umelecké projekty, zaujímavé moderno-umelecké symboly mesta a pod. 

 

4. Kvalita života 

Zmapovať východiskový stav kvality života v Bratislave (tak z pohľadu stakeholderov 

cestovného ruchu ako aj z pohľadu obyvateľov mesta) a identifikovať najzávažnejšie 

problémy kvality života, ktorých riešenie neznesie odklad. Realizovať pravidelné (1x 

ročne) prieskumy spokojnosti so životom obyvateľov mesta. BTB by sa mal stať 

„ombudsmanom“ kultivovania verejných priestorov Bratislavy (čistota verejných 

priestorov, design navigačných systémov, oprava chodníkov, budovanie cyklotrás, ... 

a pod.). V rámci tejto oblasti bude potrebné identifikovať kritickú mieru počtu turistov 

v destinácii (napr. 1,8 mil. turistov/rok) so zámerom neprekročiť ju, resp. začať sa 

orientovať skôr na kvalitu návštevníkov, ktorých do Bratislavy chceme prilákať. 
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5. Branding destinácie 

Marketingovú komunikáciu zamerať na branding destinácie – zvýšenie znalosti 

destinácie a jej atraktívnosti pre turistov. Zadefinovať 2 až 3 nové atraktivity, v rámci 

ktorých sa budú rozvíjať programy na ich podporu a prepájanie s existujúcou turistickou 

infraštruktúrou (napr. Fashion a Cykloturistika). Popri tom vyvinúť 1 až 2 unikátne 

eventy, ktoré by mohli mať potenciál stať sa udalosťami európskeho významu a mohli 

by zvýšiť atraktivitu Bratislavy. 

 

6. Fokus na online marketing  

Vytvoriť systém manažovania obsahu vytváraného návštevníkmi a ich promovania. To 

znamená: vytvoriť stratégiu vytvárania a iniciovania obsahu, témy, komunikačné 

platformy, okruh spolupracovníkov, partnerov a influencerov, atď.). Redizajn webového 

obsahu a zmena spôsobu, akým sa vytvára. V maximálnej možnej miere je potrebné 

sa sústrediť na user generated content (USG). Konkrétne to znamená:  

- Redizajn webovej prezentácie, vytvoriť integrovaný obsah, ktorý komunikuje a je 

prepojený s inými digitálnymi nástrojmi a poskytuje široké spektrum informácií 

interaktívnou formou. Príklad: http://www.visitfinland.com 

- Zrevidovať online prítomnosť a informácie o Bratislave, pracovať s Google search 

(čo sa objaví po zadaní Bratislava do Google), Google Analytics a analytikou 

z iných digitálnych aplikácií (Strava, Foursquare, Tripadvisor atď.). 

- Využívanie Instagramu a sociálnych sietí a neustále udržovanie, komunikácia 

a kontakt s používateľmi. 

- Vytvorenie a systematické používanie branded hashtagov (podľa výskumu zvyšujú 

návštevnosť, resp. „traffic“ o cca 11 %). 

- Prostredníctvom súťaží, špecifických interaktívnych modulov vytvoriť priestor pre 

zdieľanie osobných príbehov. Zároveň umožniť aktívne vyhľadávanie obsahu 

a jeho zdieľanie s priznaním autorstva a promovaním autora. 

- Sústrediť sa na vizuálny obsah – fotografie a najmä krátke videá na sociálnych 

sieťach (videá majú o 1 200 % viac zdieľaní než texty a fotografie); to znamená: 

nie umelo vytvorené marketingové produkty, ale osobné príbehy! 

- Zapájať sa do konverzácií s používateľmi, pokračovať a rozvíjať ich príbehy. 

- Vytvoriť online nástroje, digitálne aplikácie, ktoré navzájom komunikujú 

a prostredníctvom kľúčových príbehov prepájajú webový obsah, obsahy na 

sociálnych sieťach a klasický marketingový obsah s USG. Príklad: 

www.schoenbrunnsecrettale.com/en  

Predpokladom je posilnenie onlineovej zložky marketingu BTB (digitálna zručnosť 

všetkých pracovníkov BTB, ale aj špecialista pre online a špecialista pre social média, 

spolupráca s externým prostredím). 

 

 

http://www.visitfinland.com/
http://www.schoenbrunnsecrettale.com/en
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7. MICE 

Plne sfunkčniť – t.j. postupne začať vykonávať komplexné služby Bratislava 

Convention Bureau – od výskumu potenciálne vhodných konferencií v databáze ICCA 

cez aktívny predaj, vytvorenie ambasádorského programu, B2B marketingovú 

komunikáciu, až po vývoj na mieru šitých MICE produktov a CRM. Aj v tejto oblasti je 

potrebné MIC tím BTB personálne posilniť – zo súčasných 2 na 5 pracovníkov (do roku 

2020). Začať s Magistrátom dialóg o hľadaní vhodných foriem spolupráce pri budovaní 

Convention centra.  

 

8. Atraktívna dominanta mesta 

Bratislava nemá výraznú dominantu ako Paríž Eiffelovu vežu či Sao Paolo sochu 

Krista. Ak chceme Bratislavu promovať ako stredoeurópsku metropolu, je na zváženie, 

či by sa v nej nemal nachádzať symbol koexistencie národov či zjednotenej Európy.  

 

9. Bratislava photo point  

Bratislava je stále pomerne neznáma destinácia, pomohlo by jej, keby bol na vhodnom 

mieste umiestnený nápaditý gigantický nápis (napr. „Bratislaver“), pri ktorom by sa 

návštevníci mesta fotografovali a svoje obrázky by umiestňovali na sociálne siete. 

 

10. Bratislava CARD  

Zatraktívniť program Bratislava CARD (BC). Nastavenie cieľov a očakávaní, feedback 

od používateľov karty i poskytovateľov služieb, príp. úprava podmienok, optimalizácia 

výhod, priebežné vyhľadávanie nových partnerov pre poskytovanie služieb v rámci BC. 

Vytvárať ucelený ekosystém aj nadväzujúcich služieb. Pouvažovať nad tým, či by BC 

nemala mať aj digitálnu podobu (v podobe mobilnej aplikácie).  

 

11. Rola BTB v manažmente destinácie  

V záujme zefektívnenia organizácie cestovného ruchu v Bratislave je potrebné, aby 

BTB disponoval všetkými informáciami o rozhodnutiach Magistrátu, ktoré majú vplyv 

na cestovný ruch v meste a zároveň, aby BTB mal kompetencie a autoritu tieto 

rozhodnutia aj ovplyvňovať. Navrhnúť zriaďovateľovi, ktorým je Hlavné mesto SR 

Bratislava úpravu modelu spolupráce v oblasti manažmentu destinácie – predseda 

predstavenstva BTB ako „námestník Primátora pre oblasť destinačného manažmentu“. 

 

12. Nové zdroje financovania  

BTB je až príliš závislá od verejných zdrojov (96 % príjmov!) a teda aj od politickej 

nestability; vôľu financovať destinačný management a marketing majú v rukách politici, 

ktorých horizont uvažovania sú najbližšie 4 roky. BTB preto potrebuje hľadať spôsoby, 

ako diverzifikovať zdroje, hľadať optimálny variant financovania tak, aby organizácia 

mohla fungovať aj v obdobiach škrtania verejných rozpočtov či politických zmien. 



Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislava 2018 – 2022                                             

 80 

 

13. Krízový management  

BTB potrebuje vypracovať štandardy krízovej komunikácie v prípade ohrozenia 

destinácie (teroristický útok, prírodná katastrofa, iný typ neočakávanej udalosti 

ohrozujúcej normálne fungovanie destinácie). Súčasťou štandardov DMO by mal byť 

aj „evakuačný“ plán turistov z destinácii.  
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Varianty fungovania BTB 

 

Organizácia BTB bola založená v zmysle Zákona 91/2010 Z.z. o podpore cestovného 

ruchu zakladateľskou Zmluvou medzi Hlavným mestom SR Bratislava a fyzickými 

osobami, ktoré podnikajú alebo právnickými osobami, ktoré podnikajú alebo pôsobia na 

území mesta na základe prihlášky, pričom ich činnosť alebo pôsobnosť súvisí 

s cestovným ruchom. Organizácia je právnickou osobou. 

V záujme vytvárania čo najlepších podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom 

vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne rešpektovanú destináciu cestovného 

ruchu sa ponúka niekoľko variantov fungovania organizácie zabezpečujúcej takýto 

rozvoj. 

 

Variant A | BTB ako integrálna súčasť magistrátu mesta 

Vzhľadom k tomu, že základom navrhovaných stratégii v oblasti turizmu je 

komplexný rozvoj mesta a zvyšovanie kvality života vo všetkých jeho zložkách, je 

veľmi dôležité, aby boli politiky a programy v oblasti turizmu čo najtesnejšie 

prepojené so všetkými ostatnými politikami mesta a nadväzovali na ne. 

Fungovanie BTB ako zložky magistrátu by zaručilo väčšiu synergiu v tejto oblasti, 

blízkosť každodennej operatíve riadenia mesta a pravdepodobne by mohlo zvýšiť 

význam a dopad politík turizmu pre rozvojový plán mesta.  

Na druhej strane takéto riešenie znižuje akcieschopnosť BTB vo vzťahu 

k partnerstvám so súkromným sektorom, predlžuje rozhodovacie a manažérske 

procesy a podporuje možnosť politického zasahovania do jeho činnosti 

 

Variant B | BTB ako samostatná nezisková organizácia 

Prakticky ide o súčasný model, ktorý vychádza z existujúcej legislatívy 

v cestovnom ruchu na Slovensku. Model neziskovej organizácie umožňuje čerpať 

štátny príspevok na činnosť DMO a pravdepodobným dôvodom jeho vzniku je 

snaha o transparentné hospodárenie organizácie. Vzhľadom k existujúcej 

legislatíve v oblasti narábania s verejnými zdrojmi a verejného obstarávania je 

činnosť takejto organizácie pomerne zložitá a spôsob vytvárania partnerstiev so 

súkromným sektorom je značne ťažkopádny.  

Otázny je aj koncept členstva v DMO a starostlivosť o členov, ktorý je v súvislosti 

s vyššie popísanými trendami značne zastaraný a neumožňuje reagovať na 

aktuálne trendy.  

 

Variant C | BTB ako organizácia verejno-súkromného partnerstva 

Široko koncipované verejno-súkromné partnerstvo so zapojením podnikateľov je 

podstatou dobrého fungovania DMO v súčasnosti. Zo súčasných právnych 

modelov je preň pravdepodobne najviac vyhovujúci štatút združenia právnických 
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osôb, ktorý však môže byť do istej miery problematický pri čerpaní zdrojov zo 

štátneho rozpočtu. Podstatou fungujúceho modelu by však malo byť viaczdrojové 

a diverzifikované financovanie, ktoré umožní väčšiu voľnosť pri plánovaní aktivít 

pokiaľ nebude absolútna väčšina zdrojov alokovaná z verejných rozpočtov. 

Na to, aby bolo možné vytvoriť funkčný model spolufinancovania činnosti DMO zo 

súkromných zdrojov (napr. paušálne členské pre isté typy prevádzok apod.) je 

však nutné vytvoriť funkčné platformy spolupráce a programy, ktoré budú 

kredibilné a očividné prínosné pre celý ekosystém.  

Aj podľa výsledkov prieskumu európskej asociácie združujúcej organizácie city 

marketingu a convention bureau (European Cities Marketing) o financovaní jej členov je 

väčšina takýchto organizácií zriadená na základe verejno-súkromného partnerstva (PPP 

– Public-Private partnership). 

 

Graf č. 4: Organizačný status európskych DMOs28  

 

 

 

                                                 
28 The European Cities Marketing Members Finance Survey, 2015 – 2016 

PPP
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Finančné a personálne zdroje BTB 

 

Štruktúra príjmov organizácií DMO 

 

Podľa The European Cities Marketing Members Finance Survey 2015 – 2016 

organizácie zriadené na základe súkromno-verejného partnerstva majú k dispozícií 

v priemere vyšší rozpočet na svoju činnosť (= 8,7 mil. EUR), než je priemer za všetky 

DMOs (= 7,9 mil. EUR). Bratislavská organizácia cestovného ruchu v danom období 

mala k dispozícii oveľa nižší rozpočet – iba 1,5 mil. EUR. Navyše, takmer všetky príjmy 

do rozpočtu Bratislavskej organizácie cestového ruchu pochádzajú z verejných zdrojov 

(pozri: Graf č. 5) 

 

Graf č. 5: Percentuálny podiel verejných zdrojov na financovaní európskych DMOs29 

 

 

                                                 
29 The European Cities Marketing Members Finance Survey, 2015 – 2016 
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Organizácie so 100% zdrojov pochádzajúcich z verejných zdrojov (destinácie Vilnius, 

Tallinn a Bruggy) sú oddeleniami alebo útvarmi príslušných mestských autorít. 

 

Štruktúra výdajov organizácií DMO 

Na celkových výdajoch organizácií cestovného ruchu v Európe sa v priemere približne 

rovnakým dielom podieľajú aktivity organizácií na podporu cestovného ruchu (40%) 

a personálne náklady (38%). Bratislavská organizácia cestovného ruchu vynakladá 

relatívne menej finančných prostriedkov na personálne náklady (o 7 percentuálnych 

bodov) – Pozri nasledovný graf. 

Graf č. 6: Výdavky BTB v porovnaní s výdavkami DMOs podľa ECM30 

 

Ak sa pozrieme na priemerné rozdelenie finančných prostriedkov DMO európskych 

miest bez prevádzkových nákladov, polovica z rozpočtu ide na marketing a komunikáciu, 

13% na marketing podujatí, 11% na iné tovary a služby, 13% na služby návštevníkom 

a 5% tvoria prieskumy, štatistiky a analýzy, 8 % bidding podujatia. 

Za účelom porovnania výdavkov na podporu cestovného ruchu medzi európskymi 

destináciami združenými v ECM a bratislavskej organizácie DMO (BTB), uvádzame 

výdavky BTB na podporu cestovného ruchu v štruktúre výdavkov podľa prieskumu ECM 

(Pozri: graf č. 7 a 8 na nasledujúcej strane). 

 

 

 

 

 

                                                 
30 The European Cities Marketing Members Finance Survey 2015 - 2016 
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Graf č. 7: Priemerné rozdelenie financií na aktivity na podporu CR v európskych mestách  
(bez prevádzkových nákladov) 31  

 

 

 

 

Graf č. 8: Rozdelenie financií na aktivity na podporu CR v Bratislave  

(bez prevádzkových nákladov) 32  

 

 

Z porovnania vyplýva, že BTB vynakladá relatívne menej finančných prostriedkov na 

marketing a komunikáciu (o 6 percentuálnych bodov menej) a prieskumy, štatistiky 

a analýzy (o 3 percentuálne body menej); naopak – BTB relatívne viac finančných 

prostriedkov vynakladá na služby návštevníkom (o 9 percentuálnych bodov viac). To 

znamená, že BTB by mala zvýšiť podiel výdavkov tak do marketingu a komunikácie ako 

aj do oblasti prieskumov, štatistík a analýz (dáta sú základným predpokladom správnych 

rozhodnutí, nehovoriac o vízii smart city). 

 

                                                 
31 The European Cities Marketing Members Finance Survey 2017 
32 Vlastné spracovanie podľa rozpočtu a  Bratislava Tourist Board na rok 2018 
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Tabuľka č. 12: Ročný plán aktivít BTB pre rok 201833 

 

Aktivity 
Príspevky 

členov 
Dotácia 

Dotácia 
kapitálové 

Spolu 

SPOLU 

Podiel 

BTB 
ECM ref. 

1. Marketing a komunikácia 670 920 

Edičná a video tvorba 20 000 121 420 0 141 420 

44% 50% 

Výstavy, veľtrhy, prezentácie 0 114 200 0 114 200 

PR a Turisticko Informačný Systém (kampa-
ne, komunikačná podpora, správa webu, 
fotodatabáza, PR agentúry) 

18 000 287 300 0 305 300 

Podpora predaja a propagačné nástroje 0 43 000 0 43 000 

Podpora atraktivít- infocesty, fam trips, press 
trips, bloggeri, vloggeri 

3 000 64 000 0 67 000 

2. Marketing podujatí a iné 174 654 

Tvorba a podpora produktov (podujatia, pro-
jekty, eventy ai.) 

6 654 89 000 0 95 654 

12% 13% 
Infraštruktúra CR – informačná a navigačná 
infraštruktúra, free wifi 

20 000 26 000 33 000 79000 

3. Služby návštevníkom 325 716 

TIC BTB – stále, sezónne, mobilné TIC, 
prezentácia destinácie 

297 715 21 001 7 000 325 716 22% 13% 

4. Prieskumy, štatistiky, analýzy 29 500 

Zabezpečenie strategických, koncepčných 
dokumentov, štatistík 

6 000 23 500 0 29 500 2% 5% 

5. Bidding – podujatia 106 200 

MICE – prezentovanie BA ako MICE desti-
nácie, content marketing, workshopy, 
kampane 

5 000 101 200 0 106 200 7% 8% 

6. Iné tovary a služby 205 525 

Systém kvality služieb 3 000 0 0 3 000 

13% 11% Vzdelávanie, destinačný manažment, člen-
ské do organizácií, zasadnutia riadiacich 
orgánov BTB 

183 596 18 929 0 202 525 

Spolu (súčet kapitoly 1-6)       1 512 515 100% 100% 

 

V existujúcom legislatívnom prostredí na Slovensku vyplývajú aktivity na podporu 

cestovného ruchu realizované organizáciami cestovného ruchu z osobitého zákona. 

Rozpočet a plán aktivít BTB na rok 2018, vyplýva z oprávnených aktivít v zmysle 

Zákona o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon). V zmysle § 29, ods. 10 Zákona sú oprávnenými aktivitami organizácií 

CR (aktivity, na ktoré je možné použiť dotačné zdroje Ministerstva dopravy a výstavby 

SR): 

a) marketing a propagácia, najmä účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, 

tvorba webového sídla, tvorba loga organizácie cestovného ruchu, elektronický 

                                                 
33 Vlastné spracovanie podľa rozpočtu a  Bratislava Tourist Board na rok 2018 
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marketing, tvorba zľavových produktov, tvorba propagačných a informačných tlačovín 

okrem knižných publikácií, 

b) činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou cestovného ruchu 

okrem nákladov na mzdy a prevádzkových nákladov, 

c) tvorba a prevádzka rezervačného systému, 

d) tvorba a podpora produktov cestovného ruchu, 

e) podpora atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom 

ruchu, 

f) infraštruktúra cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie.34  

 

Personálne a finančné zdroje BTB 

Personálne zdroje Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BTB) sú 

poddimenzované. Zatiaľ čo aktuálne v BTB pracuje 23 zamestnancov (vrátane 10 osôb 

pracujúcich v TIC Klobučnícka ul.), priemerný počet zamestnancov európskych 

organizácií destinačného manažmentu je 41 pracovníkov (extrémy: Berlín  

180 zamestnancov, Barcelona 150 zamestnancov, ... na jednej strane; Opatija  

8 zamestnancov, Vilnius 3 zamestnanci na strane druhej).  

Ako už bolo naznačené vyššie, je potrebné personálne posilniť najmä oblasti ako sú: 

▪ tvorba a aktualizácia databáz 

▪ budovanie partnerstiev, vzťahov 

▪ oblasť MICE  

▪ digital, online marketing 

▪ sociálne médiá, manažovanie user generated contentu  

▪ analýza dát (data mining) 

▪ kvalita života obyvateľov mesta 

Vzhľadom na úlohy a výzvy, ktorým BTB čelí, by bolo žiadúce posilňovať postupne 

personálne kapacity organizácie zo súčasných 23 zamestnancov na 35 (do roku 2022). 

Pri zohľadnení očakávaného zvýšenia príjmov BTB ako aj priorít, to znamená prijať 

ročne priemerne 3 nových ľudí.  

Priority v personálnom obsadzovaní: 

1. Partnerstvá a rozvíjanie spolupráce v rámci cestovného ruchu v Bratislave  

2. Digital & social 

3. MICE 

4. Ďalšie spomínané oblasti (dáta, databázy, kvalita života v meste) 

Na to, aby bola organizácia plne funkčná, by bolo taktiež žiadúce, aby služby 

organizácie súvisiace s prevádzkou, ktoré sú v súčasnosti zabezpečované 

outsourcingovo – t. j. účtovníctvo, IT, právne služby a verejné obstarávanie – boli 

taktiež včlenené do riadnej organizačnej štruktúry BTB. 

                                                 
34 Zákon o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov 
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Obrázok č. 3: Návrh personálneho zabezpečenia BTB, cieľový stav – rok 2022 

 

 

Čo znamená, že do konca roka 2022 by mala byť Bratislavská organizácia cestovného 

ruchu plne funkčná a pracovalo by v nej spolu 35 zamestnancov.   

Asociácia The European Cities Marketing vo svojom prieskume o financovaní svojich 

členov poukazuje na koreláciu, vzťah medzi počtom zamestnancov a obratom, resp. 

finančnými zdrojmi organizácie, t.j. čím viac zdrojov, tým vyšší počet zamestnancov  

(a naopak). 

 

 

Financovateľnosť navrhovaného zvýšenia počtu zamestnancov 

Celkové ročné náklady na prevádzku BTB (backoffice) sú 676 035 EUR a ročné 

náklady na prevádzku BTB frontoffice (TIC BTB) sú vo výške 285 715 EUR, spolu 

takmer 1 mil. EUR (961 750 EUR). Ide o náklady viažuce sa na prenájom priestorov, 

vodné, stočné, energie, poplatky, údržbu a upratovanie, kancelárske vybavenie, mzdy, 

odvody, cestovné náhrady, telekomunikačné služby, outsourcované služby 

(účtovníctvo, VO, právne služby), poistenie, PHM, technické vybavenie, úhrada DPH a 

pod. Pri aktuálnom počte 23 zamestnancov (backoffice a frontoffice) je tak hrubá 

kalkulácia celkových prevádzkových nákladov (frontoffice + backoffice) na jedného 

zamestnanca vo výške 41 815 EUR.  

Pri plánovanom postupnom zvyšovaní počtu zamestnancov – priemerne 3 noví 

zamestnanci ročne – bude potrebné mať v rozpočte každý rok o približne 126 000 EUR 

viac. Čo to konkrétne znamená, ukazujú nasledovné dve tabuľky. 

 



Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislava 2018 – 2022                                             

 89 

 

Tabuľka č. 13 a 14: Dva varianty financovateľnosti zvyšovania počtu zamestnancov zo 

súčasných 23 na 35 (Dane a členské sú vypočítané extrapoláciou 

z predošlých rokov, pozri: strana č. 9 tohto dokumentu) 

 

Variant A – Zvyšovanie nákladov (+ 126 000 EUR ročne)  
pri fixnom 30 %-nom podiely vybranej dane v roku „n-2“ 

Rok Dane 
% z vybratej 
dane v roku 

„n-2“ 
Členské 

Prevádzkové 
náklady 

2018 4 366 934 30 % 1 025 000 961 750 

2019 4 768 434 30 % 1 189 629 1 087 750 

2020 5 169 935 30 % 1 310 080 1 213 750 

2021 5 571 436 30 % 1 430 530 1 339 750 

2022 5 972 937 30 % 1 550 980 1 465 750 

 

 

Variant B – Zvyšovanie nákladov (+ 126 000 EUR ročne)  
pri exponenciálnom raste podielu vybranej dane v roku „n-2“ s pozvoľným 
percentuálnym doznievaním  

Rok Dane 
% z vybratej 
dane v roku 

„n-2“ 
Členské 

Prevádzkové 
náklady 

2018 4 366 934 30 % 1 025 000 961 750 

2019 4 768 434 35 % 1 387 902 1 087 750 

2020 5 169 935 39 % 1 703 104 1 213 750 

2021 5 571 436 42 % 2 002 742 1 339 750 

2022 5 972 937 44 % 2 274 771 1 465 750 

 

Pri výpočtoch financovateľnosti rozvoja BTB sme vychádzali z predpokladu 

pozitívneho vývoja výkonov cestovného ruchu v destinácii Bratislava v období rokov 

2018 – 2022 (vzhľadom na globálnu situáciu a pozicioning Bratislavy na 

medzinárodnom trhu). Variant A počíta s fixným príspevkom zo strany magistrátu vo 

výške 30%  

z vybranej dane za ubytovanie; variant B predpokladá exponenciálny rast podielu 

vybranej dane v roku „n-2“ s pozvoľným percentuálnym doznievaním (navýšenie o 5% 

v roku 2019, o 4% v roku 2020, o 3% v roku 2021 a o 2 % v roku 2022)35.  

Podstatou navrhnutého modelu financovania DMO je nastaviť stabilné financovanie 

cestovného ruchu z rozpočtu samosprávy v zmysle reinvestovania zdrojov získaných 

z dane za ubytovanie späť do rozvoja CR prostredníctvom aktivít organizácie 

destinačného manažmentu a marketingu – BTB. Aj v prípade klesajúcej tendencie 

počtu prenocovaní a na to nadväzujúcej dane za ubytovanie je potrebné, aby mala 

destinácia stabilne garantované zdroje na podporu rozvoja cestovného ruchu z dôvodu 

                                                 
35   Pri doterajšom tempe rastu počtu prenocovaní presiahne počet návštevníkov Bratislavy hranicu 2 mil. v roku 

2022. Počet 2 mil. návštevníkov Bratislavy ročne považujeme sa mierku sociálnej udržateľnosti kvality života 
miestneho obyvateľstva. 
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jeho rozsiahlych ekonomických a mimoekonomických účinkov. Návrh prezentuje 

potrebu, aby sa v min. 2 až 5-percentnej miere – bez ohľadu na vývoj výkonov CR 

v destinácii – zvyšoval podiel financovania BTB zo strany magistrátu, a to na základe 

reálne vybratej dane za ubytovanie v roku n-2, pričom n je rozpočtový rok. 

Ako vidno z tabuliek, pri variante A prevádzkové náklady predstavujú až 94% 

členského príspevku, v prípade variantu B je iba 64%. Je tak zrejmé, že postupné 

zvyšovanie podielu z vybranej dane zo súčasných 30% na 44% by umožnilo rozvoj 

organizácie BTB z hľadiska jeho personálneho posilnenia i výkonov, ktoré povedú 

k napĺňaniu vízie atraktívnej destinácie a príjemného mesta pre život. 
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Inštitucionálne, legislatívne a spoločenské 
postavenie organizácie v kontexte národného 
politického, ekonomického a kultúrno-
spoločenského diania 

 

 

Cestovný ruch v kontexte národných politík 

V deklaratívnej rovine sa z oficiálnych kruhov turizmu venuje pomerne veľa pozornosti. 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 podčiarkuje strategický cieľ 

cestovného ruchu „zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti pri lepšom využívaní 

potenciálu so zámerom vyrovnávania regionálnych disparít a tvorby nových pracovných 

príležitostí.“ Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 v kapitole Cestovný 

ruch tento strategický zámer dopĺňa o lepšiu koordináciu železničnej a autobusovej 

dopravy, aktívnu prezentáciu Slovenska prostredníctvom aktivít Slovenskej agentúry pre 

cestovný ruch a o rozvoj slovenského kúpeľníctva.   

Napriek deklarovanej podpore cestovnému ruchu z najvyšších miest, takmer všetci 

účastníci workshopu, respondenti v prieskumoch i zúčastnení pozorovatelia cestovného 

ruchu v Bratislave sa zhodujú v tom, že o podpore cestovného ruchu (ide o systémovú 

podporu) sa tu roky rokúce iba hovorí, ale že reálne sa v tejto oblasti neurobilo nič.  

 

▪ Chýba systémová podpora zo strany štátu 

- „Nie je v prvom rade zabezpečená systémová podpora cestovného ruchu zo 

strany štátu na celonárodnej úrovni a že akákoľvek podpora cestovného ruchu 

v destinácii Bratislava či inom regióne je len dočasnou záplatou.“ 

- „Nie je jasná pozícia, úloha a politika zodpovedného štátneho orgánu, 

jednoducho destinačný manažment na najvyššej úrovni: príprava dlhodobého 

plánu, informovanie, osveta a koordinácia aktivít všetkých zainteresovaných 

inštitúcií.“ 

- „Chýba podpora rodinného podnikania – dovoliť nezamestnaným, aby niečo 

drobné v rámci turizmu vyrábali a predávali a boli by oslobodení od daní.“ 

 

▪ Chýbajúce čísla o výkonoch cestovného ruchu 

- „Každý minister financií to chce vidieť cez čísla. Žiaľ, jediné čo vieme dať, je 

vlastne len príjem z ubytovacej štatistiky a vieme určiť podiel na HDP, ale tých 

čísiel je veľmi málo. Hlavne v tých nadväzných odvetviach“.  

- „Nikto nepozná hodnotu turistu, lebo turizmus je roztrieštený, veľa malých 

hotelov, malé firmy, nezdieľajú informácie.“  

- „Neexistuje klasifikácia odborov, ktoré spadajú pod cestovný ruch. ... Neexistuje 

štatistika o tom, koľko škôl pripravuje študentov do cestovného ruchu.“ 
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▪ Žiadna politická strana nevidí reálny prínos cestovného ruchu 

- „Nikomu sa nepodarilo presvedčiť politikov o skutočnom prínose turizmu pre 

ekonomiku.“  

- „V cestovnom ruchu je zamestnaných cca 150 000 a v nadväzných odvetviach 

ďalších cca 200 000 ľudí. Žiadna strana si to nedokázala doteraz uvedomiť a 

spočítať.“ 

- „Ale proste to je vyrovnávanie regionálnych rozdielov, lebo v turizme je aj nižšia 

pracovná sila s nižšou kvalifikáciou a presne taká sa zamestnáva, a to potrebuje 

tá krajina, že aj v regiónoch, kde je veľká nezamestnanosť, presne takto 

pozapájať tých nezamestnaných.“ 

 

▪ Zrušenie národnej agentúry pre cestovný ruch 

- „Sme asi jedinou krajinou na svete, ktorá nemá národnú agentúru pre cestovný 

ruch.“ 

- „SACR postupne patrila pod viacero ministerstiev – MK SR, MH SR, MDaV SR 

– potom ako príspevková organizácia a teraz ako odbor znova na MDaV SR. 

Menili sa ministri, menili sa generálni riaditelia – a to každý rok.“ 

- „Keď SACR presunuli pod kultúru, tak to bola 33. príspevková organizácia v 

poradí. Potom to prešlo na dopravu .... Lenže to bol tiež bolo gigantický rezort, 

kde boli najdôležitejšie diaľnice, cesty, bývanie, regionálny rozvoj a potom až 

cestovný ruch.“ 

 

▪ Byrokratické nastavenie verejnej správy 

- „Prehnaná transparentnosť v celej verejnej správe – všetci vedú súťaž 

o utransparentnenie sa k smrti – všetky zákazky sa musia súťažiť, na všetko 

treba milión podpisov a nikto za nič neberie zodpovednosť, všetko sa musí 

dokazovať pre účely kontroly.“ 

- „Ministerstvo potrebuje mať informáciu o každých 500 eurách, v Rakúsku sa 

zaujímajú až o investície od 1 milióna ... ročne robíme 5 000 verejných 

obstarávaní, na každú jednu, hoci aj 50 eurovú zákazku, musíme vyplniť 

trojcentimetrovú hŕbu papierov.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marketingová a komunikačná stratégia destinácie Bratislava 2018 – 2022                                             

 93 

 

Cestovný ruch na regionálnej úrovni 

 

Viackrát v diskusiách zaznelo konštatovanie, že „Je tu veľa problémov, s ktorými mesto 

nič nerobí“ (napr. rozbitá dlažba, burina vyrastajúca spod lavičiek na Hviezdoslavovom 

nám. a pod.). Mnohým je samozrejme jasné, že samotné mesto je v zložitej situácií ...: 

▪ Bratislava nemá kompetencie hlavného mesta 

▪ neprebehla fiškálna decentralizácia 

▪ magistrát častokrát ani nevlastní pozemky v centre mesta  

▪ rovnako ako iné odvetvia, aj riadenie cestovného ruchu prebieha v 4 

úrovniach (štát, VÚC, mesto, mestské časti) 

Napriek tomu je tu viacero problémov, ktoré komplikujú život subjektom cestovného 

ruchu v destinácii: 

▪ Kompetencie Magistrát vs. jednotlivé mestské časti – napr. záchytné 

parkoviská by museli riešiť starostovia mestských častí, ktorí by vyčlenili plochy 

na ich vybudovanie, rovnako Magistrát nemôže napr. odstraňovať graffiti, lebo 

to nie je v kompetencii primátora. 

▪ Nejasné kompetencie medzi OOCR a KOCR vrátane oddelení cestovného 

ruchu na Magistráte. 

▪ Problém s komunikáciou na Magistráte – emaily a telefonáty sa nedostanú 

na tie správne miesta, stopnú ich na nižších leveloch.  

▪ Chýba systémové riadenie, iné krajiny nie sú lepšie, len majú lepší systém 

a nástroje na motiváciu (napr. v Nemecku je povinné kosenie trávnikov 15. 

deň v mesiaci, kalendár triedeného odpadu alebo muškáty v oknách v 

Rakúsku), to by sa dalo riešiť VZN. 

▪ Nedostatočná legislatívna motivácia využiť služby miestnych sprievodcov / 

cestovných agentúr (napr. formou možnosti vjazdu/zastavenia niekde 

s povolenkou, ktorú má len miestny sprievodca/agentúra ako je to vo Viedni 

alebo Brne).  

 

Aktivizmus nie je všeliek 

Keďže chýba systémová podpora cestovného ruchu tak zo strany štátu ako aj zo strany 

miestnej samosprávy, niektorí predstavitelia subjektov cestovného ruchu svoj zrak 

upierajú k aktivistom, resp. sami sa stávajú aktivistami. 

- „Keď čokoľvek chceme presadiť, vždy narazíme na kopec problémov. Každý 

nás len znechutil, že aký problém budeme mať ...“ 
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- „Keď sa ale chce a otravuje, tak sa to dá vybojovať ... ale až keď sa nejakí 

aktivisti do toho zahryznú ... keď to nejde po dobrom, tak potom pomáha jedine 

aktivizmus.“ 

- „Keď sa riešili nejaké problémy tak ich vyriešilo len občianske združenie, buď 

Združenie Obchodnej ulice alebo združenie zaoberajúce sa reklamou, tú Starú 

tržnicu vyriešila aliancia, všade všetko vyriešili len aktivisti.“ 

- „Keď sledujem toho chalana zo Zelenej hliadky – Matúš Čupka – keď vidí, že 

niekde v meste sa niečo nedeje a treba to opraviť, tak to urobí so svojimi 

ľuďmi, fanúšikmi toho nápadu, aktivity. Často na Facebooku zdieľa dobré 

nápady z iných miest, také ktoré skvalitňujú ľuďom život. A ľudia, ktorí chodia 

po svete a navštevujú mestá mu na Facebook posielajú inšpirácie, kde v akom 

meste sú aké vychytávky skvalitnenia života. A v Bratislave je málo takýchto 

vecí, ak nájdeme vôbec nejaké.“  

- „Ono ale ani aktivizmus nie je všeliek. Takéto iniciatívy majú za následok dva 

negatívne sprievodné javy. Po prvé ad hoc nekoncepčné riešenie nemusí mať 

patričnú úroveň (napr. náhrada za chýbajúce odpadkové koše) a po druhé: 

úradníci, ktorí majú tieto problémy riešiť získavajú alibi – veď počkáme, kým 

to nejakí aktivisti vyriešia.“   

 

Spoločenské postavenie cestovného ruchu 

Viacerí zúčastnení sa zhodujú na tom, že odbornosť a profesionalita v cestovnom ruchu 

za posledných 25 rokov upadá. Rozhodujú o ňom ľudia, ktorí nevedia o ňom nič, 

nerozumejú tomu. Chýba rada profesionálov – akýsi poradný orgán, ktorý by sa 

vyjadroval ku koncepčným veciam. Okrem toho, chýba tiež osveta medzi obyvateľmi, 

ľudia nechápu, nevedia nič o prínosoch cestovného ruchu a ich vplyve na kvalitu ich 

života. V neposlednom rade je to tiež otázka ceny práce v službách a kultúre v SR – 

mzdy sa pohybujú okolo 400 – 600 EUR, to súvisí aj napr. s krátkymi otváracími 

hodinami múzeí a iných zariadení atraktívnych pre turistov. Všade na svete je práca 

v cestovnom ruchu vnímaná ako hrdosť; u nás nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S finančnou podporou 
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▪ The European Cities Marketing. Members Finance Survey 2015 – 2016 

▪ The Future of DMO. The ECM Manifest by European Cities Marketing & Toposophy 

http://www.salon.eu.sk/
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▪ The Geography of Europe’s Brain Business Jobs. ECEPR 

▪ Travel & Tourism Global Economic Impact & Issues 2017. World Travel & Tourism 

Council 

▪ TripBarometer 2016, TripAdvisor 

▪ Workshopy a neformálne stretnutia so zástupcami MICE segmentu 

▪ Workshopy a stretnutia s aktérmi cestovného ruchu v destinácii 

▪ Zákon č. 333/2017 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2018 

▪ Zákon č. 411/2015 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2016 

▪ Zákon o podpore cestovného ruchu č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov 
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Zadávateľ        S finančnou podporou 
 
 
  

 


