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Do neznámych lokalít 
sa kongresy nehrnú
Kongresový turizmus nie je o turistoch, ale najmä o biznise. 
Bratislava zatiaľ dopláca najmä na slabší marketing

Jarmila Horváthová / jarmila.horvathova@newsandmedia.sk

P ol milióna obetí. Toľ-
ko ľudí priamo či ne-
priamo postihol kon-
flikt, ktorý desiatky ro-

kov ničil Severné Írsko. De facto 
sa utlmil až na prelome tisícro-
čí. Medzi katolíkmi a protestant-
mi, zástancami znovupripojenia 
územia k Írsku na jednej strane 
a zotrvania v Británii na strane 
druhej. Dnes však Belfast a Dub-
lin úzko spolupracujú – pod sloga-
nom Meet In Ireland robia spoloč-
né kampane, ktoré majú prilákať 
veľké medzinárodné kongresy.

Kongresový turizmus má te-
da aj silu spájať. Respektíve pe-
niaze, ktoré sa v ňom točia. Sna-
ha ukrojiť si niečo z tohto koláča 
dokázala na ostrovoch zjednotiť 
aj niek dajších úhlavných nepria-
teľov. Pre bližšiu predstavu – ce-
losvetové príjmy z konferencií 
a ďalších akcií spadajúcich pod 
MICE predstavovali vlani stov-
ky miliárd dolárov, pričom len 
v Spojených štátoch sa vyšplhali 
na vyše 350 miliárd dolárov. Na 
vysvetlenie, medzinárodne pou-
žívaná značka MICE (z anglické-
ho Meetings, incentives, confe-
rencing, exhibitions) zahŕňa or-
ganizovanie konferencií, výstav, 
podujatí všetkého druhu, ale aj 
rôznych firemných akcií.

Na chvoste Európy
Na Slovensku nijaká občianska 
vojna nebola, ale v spolupráci 
na tom, aby sa sem pritiahli me-
dzinárodné konferencie, ktoré 
by priniesli peniaze, know-how 
a zvýšili reputáciu, je na tom kra-
jina oveľa horšie ako spomínaní 
ostrovania. V rebríčku zorganizo-
vaných medzinárodných kongre-
sov a konferencií, ktorý zverejňu-
je ICCA (International Congress 

and Convention Association), sa 
Slovensko pohybuje už roky na 
posledných miestach v Európe.

„Jeden zo zásadných problé-
mov slovenského kongresového 

turizmu je, že u nás ho všetci vní-
majú len ako jeden segment turiz-
mu. Lenže kongresový turizmus, 
aj keď to má v názve, o turizme 
nie je. Je v prvom rade o bizni-
se, respektíve o prinášaní biz-
nisu do destinácie,“ vysvetľuje 
Alžbeta Melicharová, predsed-
níčka predstavenstva Bratislava 
Tourist Board.

Podľa slov Niny Erneker, šéf-
ky Bratislava Convention Bureau, 
čo je platforma pre rozvoj kon-
gresového turizmu v metropole 
Slovenska a patrí pod Bratislava 
Tourist Board, na medzinárodné 
odborné konferencie chodia ľu-
dia, ktorí minú mnohonásobne 
viac peňazí ako bežný návštev-

ník, ktorý si dá v Bratislave ká-
vu a kúpi suvenír. Ale najmä do 
krajiny prinášajú svoje know-how 
a môžu byť aj nositeľmi potenciál-
nych investícií. Je to najlukratív-
nejšia oblasť turizmu, preto mu 
všade v zahraničí venujú štáty, 
regióny i súkromný sektor takú 
pozornosť.

Ako urobiť z ničoho niečo
Aj Bratislava by si rada aspoň 
„uštipla“ z miliardového MICE 
biznisu. Lenže... Na to, aby bo-
lo miesto atraktívne pre medzi-
národné podujatia, musí spĺňať 
niekoľko vecí. Napríklad mať vy-
budovanú infraštruktúru, teda 
kongresové priestory aspoň pre 

20 %
podujatí kongresového 

turizmu musí Viedeň 
odmietať, je to šanca 

aj pre Bratislavu

Na nedávnej medzinárodnej konferencii Reactive Conf v Bratislave sa za tri dni stretlo sedemsto 
účastníkov z celého sveta.

Jednou z možností 
je robiť intenzívne 
marketingové 
kampane 
v zahraničí, ktoré 
by zvýšili 
poznateľnosť 
Bratislavy 
i Slovenska
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dvetisíc ľudí a jeden hotel s päť-
sto izbami. Ani jedno v hlavnom 
meste nie je a zrejme ani nebu-
de. Ešte dôležitejšie je mať znač-
ku, medzinárodnú reputáciu, byť 
známy aj v zahraničí. To Sloven-
sko ani jeho metropola tiež ne-
spĺňajú. „Doteraz sme si mysle-
li, že to, že Bratislava je v zahra-
ničí neznáma, jej síce nepomáha, 
ale ani neškodí. Žiaľ, zistili sme, 
že ak o vás nikto nič nevie, pôso-
bí to výrazne negatívne. Do mes-
ta, o ktorom nič neviete, nepôjde-
te, aj keď vám ukazujú prospekty 
s krásnymi hotelmi,“ konštatuje 
N. Erneker.

Ako teda urobiť z ničoho nie-
čo? Jedna možnosť je robiť inten-
zívne marketingové kampane 
v zahraničí, ktoré by zvýšili po-
znateľnosť mesta a krajiny a zvý-
šili tým ich atraktívnosť ako desti-
nácií kongresového turizmu. Ta-
kéto kampane však stoja obrovské 
peniaze a efekt sa prejaví až o nie-
koľko rokov.

No existuje aj iné riešenie. 
Hovoril o ňom na tohtoročnej 
TREND konferencii Horeca ma-
nažment Padraic Gilligan z írskej 
konzultačnej agentúry Sool Nua, 
jeden z najvplyvnejších ľudí vo 
svetovom kongresovom turizme. 
„Reputácia a značka krajiny je pre 
MICE, samozrejme, dôležitá. Keď 
ju však nemáte, dôležité je, aby 
bolo v krajine know-how, ktoré 
môže byť zaujímavé pre okolitý 

svet. A ten za ním príde. To mô-
že byť cesta – nájsť inovátorov, 
významných a zaujímavých ľudí 
z vedy, vzdelávania a priemyslu, 
cez ktorých potiahnete MICE tu-
rizmus,“ vysvetľuje.

Nepovedali im,  
že sa to nedá
Takíto ľudia v Bratislave sú. Kon-
com októbra sa v hlavnom meste 
konala medzinárodná konferen-
cia Reactive Conf, kde sa za tri 
dni stretlo sedemsto účastníkov 
z celého sveta. Počúvali tridsať 
spíkrov z USA, Austrálie a Eu-
rópy o tom, ako sa zmení vývoj 
mobilných a webových aplikácií 
a ako sa na tieto zmeny pripraviť. 
Hoci sa podujatie konalo iba po 
druhýkrát, tento ročník bol glo-
bálne počtom účastníkov druhou 
najväčšou konferenciou v tomto 
segmente.

Organizátori konferencie Ma-
tej Ftáčnik a Richard Fekete z fir-
my Vacuum Labs hovoria, že myš-
lienka urobiť podu jatie vznik-
la pred dvoma rokmi, keď boli 
práve na konferencii ReactEuro-
pe v Paríži. „Hneď po skončení 
sme si hovorili, aká je to škoda, 
že niečo podobné nie je v stred-
nej a východnej Európe. Prečo by 
sme niečo príbuzné nezorganizo-
vali v Bratislave? Tak sme sem do-
stali ľudí z celého sveta. Na 
rozdiel od medializované-

„Do mesta, o ktorom nič 
neviete, nepôjdete, aj keď vám 
ukazujú prospekty s krásnymi 
hotelmi,“ konštatuje Nina 
Erneker, šéfka Bratislava 
Convention Bureau.

Európske MICE destinácie
(2015, medzinárodné konferencie)

Krajina Počet 
konferencií

1. Nemecko 667
2. Veľká Británia 582
3. Španielsko 572
4. Francúzsko 522
5. Taliansko 504
6. Holandsko 333
7. Portugalsko 278
8. Rakúsko 258
9. Belgicko 216

10. Turecko 211
13. Poľsko 193
14. Česko 154
19. Maďarsko 112
24. Slovinsko 65
32. Slovensko 26

Pozn.: V tabuľke sú konferencie, ktoré majú 
aspoň 50 účastníkov, 40 percent z nich 
pochádza zo zahraničia. Ide o pravidelné, 
nie jednorazové podujatia, ktoré rotujú 
medzi jednotlivými štátmi.
PRAMEŇ: ICCA
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Pre koho môže byť Slovensko zaujímavé

„Bratislava má šancu získavať podujatia pre 
tristo až päťsto ľudí, na väčšie v meste nie je 
vybudované zázemie, teda najmä vyhovujúce 
kongresové centrum,“ myslí si Marek Farkaš, 
riaditeľ spoločnosti Enjoy Slovakia DMC. 
Tá sa trinásť rokov venuje kongresovému 
a incentívnemu (motivačnému) turizmu.

Súhlasí s ním aj Daniel Tomko, riaditeľ 
bratislavského hotela Crowne Plaza. 
V posledných rokoch vidí v meste zvýšený 
záujem o organizovanie konferencií. 
Dodáva však, že to nie je len o hoteloch 
a konferenčných priestoroch. „Destinácia 
musí ponúknuť aj doplnkové služby, ktoré 
organizátori a účastníci konferencií aktívne 
vyhľadávajú,“ konštatuje.
Oproti zvyšku Slovenska má hlavné mesto pri 
organizovaní medzinárodných podujatí veľkú 
výhodu – dobrú dopravnú dostupnosť. Podľa 
M. Farkaša úplne konkurencieschopná so 
zahraničím je pre incentívu, pretože je tu dosť 
atrakcií, ktoré sú pre firmy zaujímavé a netreba 
na ne veľké kongresové priestory.
Michal Naď, Director of Bussiness Development 
Grandhotela River Park a Sheraton Bratislava, 
je presvedčený, že trend je nastavený správne. 
„Dopyt po Bratislave rastie, treba poskytnúť 
ešte väčší dôraz na marketingové a promo 
aktivity, aby bola ešte výraznejšia na mape 
relevantných ľudí, spoločností a inštitúcií. 

V tomto je potrebné čo najužšie prepojenie 
štátu, regiónu, mesta a súkromného sektora,“ 
hodnotí.
Slová chvály, určené Bratislave, však neplatia 
o celom Slovensku. V komunikácii a propagácii 
krajiny ako vhodného miesta pre MICE 
turizmus totiž stále zaostáva za susedmi alebo 
aj za Slovinskom. Keďže Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch (SACR) a Slovak Convention 
Bureau, ktorá je jej súčasťou, pracujú so 
značne obmedzenými finančnými zdrojmi, je 
podľa turistickej brandže potrebné sústrediť 
marketing len na kľúčové trhy, to znamená na 
okolité krajiny a západnú Európu.
Prostriedkov je však čoraz menej. V roku 2017 
bude podľa medializovaných informácií SACR 
pracovať s podstatne nižším rozpočtom ako po 
minulé obdobia, keď financovala marketingové 
aktivity z európskych fondov. „Rozpočet 
agentúry na budúci rok ešte nie je doriešený, 
ale bude mať na svoje aktivity menej peňazí 
ako doteraz. Takže sa to zrejme dotkne aj 
účasti Slovenska na MICE veľtrhoch,“ uvádza 
Alica Štrbavá z komunikačného oddelenia 
SACR. Rozpočet sa má znížiť, aj keď sa proti 
tomu postavili všetky odborné a profesijné 
organizácie cestovného ruchu na Slovensku. 
„Vyzerá to, že platíme daň za úspech, keďže 
prímy z turizmu a jeho podiel na HDP sa 
zvyšujú,“ zamýšľa sa šéfka Bratislava Tourist 
Board Alžbeta Melicharová. ( jh)

ho predraženého TechMatchu my 
sme to urobili bez dotácií a veľmi 
efektívne,“ vysvetľuje M. Ftáčnik.

R. Fekete dodáva, že keďže je 
Bratislava sídlom ich spoločnos-
ti, tak pre nich bolo samozrejmé, 
že chceli podujatie urobiť tu. „Pre 
účastníkov mala aj špeciálne ča-
ro, lebo ju nepoznali.“ Potenciál-
nych účastníkov oslovovali pro-
stredníctvom rôznych kanálov 
po celý rok, pozitívny vplyv ma-
lo aj to, že je blízko medzinárod-
ných letísk. 

„Všetkým sme museli vysvet-
ľovať, kde vlastne Bratislava je, 
že je to bezpečné, vyspelé a kul-
túrne mesto. Ukázalo sa, že ak už 
sem účastník príde, je veľmi milo 
prekvapený a zvyčajne si z mes-
ta odnáša pozitívne skúsenosti. 
Svedčia o tom výroky na Twitteri 
typu – the best conference ever,“ 
podotýka R. Fekete.

Podľa M. Ftáčnika s Reactive 
Conf určite plánujú pokračovať. 
„No musíme sa poriadne zamys-
lieť, kde sa budúci rok pomestí-
me, ak chceme konferenciu zno-
va zväčšiť, keďže tento rok sme 
už naplnili takmer kapacitu Sta-
rej tržnice,“ hovorí.

Čo znamená byť smart
Okrem spokojnosti účastníkov 
a zvýšenia reputácie mesta ma-
la konferencia Reactive Conf pre 
Bratislavu podľa N. Erneker aj ne-
malý ekonomický prínos. Ten vy-
číslila na zhruba dva milióny eur. 
„To je dôvod, prečo má verejný 
sektor takéto podujatia podporo-
vať či vytvárať na ne podmienky. 
Vo verejnej správe vládne názor, 
že majú podporovať len verejno-
prospešné akcie. Rovnako výhod-
né podmienky by však bolo dob-
ré poskytovať medzinárodným 
odborným konferenciám, ktoré 
sú biznis podujatiami pre biznis 
klientelu. Pretože tie prinášajú do 
destinácie peniaze. Našťastie to 
primátor Bratislavy chápe,“ kon-
štatuje N. Erneker. Rozvíjať konfe-
renčný turizmus nejde nikde na 
svete bez spolupráce verejného 
a súkromného sektora, tá je preň 
aj podľa P. Gilligana kľúčová.

Bratislava sa chce prezentovať 
ako smart city a byť smart sa nedá 
bez kongresového turizmu. Pre-
tože práve ten prináša do mesta 
nové know-how, ale tiež zlepšu-
je infraštruktúru, lebo účastníci 

kongresov potrebujú ubytovanie 
a stravovanie na najvyššej úrov-
ni. Rovnako dôležité sú komu-
nikačné technológie a doprava. 

V konečnom dôsledku kongreso-
vý turizmus zvyšuje kvalitu živo-
ta v regiónoch, ktoré mu venujú 
pozornosť.

Nehovoriac o peniazoch, ktoré 
prináša nielen všetkým zúčastne-
ným, či už ide o hotely, reštaurá-
cie, prepravcov, touroperátorov, 
organizátorov, ale aj vo forme da-
ní a miestnych daní aj štátu a sa-
mosprávam. „MICE nie je niečo, 
do čoho treba liať peniaze, kto-
ré sa raz možno vrátia a možno 
aj nie,“ hovorí N. Erneker.

Mesto zároveň nemôže byť 
smart bez udržateľného kongre-
sového turizmu. Hoci Bratislave 
osud Barcelony, kde je kongre-
sov a podujatí toľko, že sa stáva-
jú príťažou pre domácich, urči-
te veľa rokov nehrozí.

„Niekedy sa stretávam s názo-
rom, na čo sa tu hráme, keď má-
me 60 kilometrov odtiaľto kon-
gresovú veľmoc, Viedeň. Lenže 
tam je podujatí tak veľa, že päti-
nu musia odmietať. Keby sa nám 
aspoň časť z nich podarilo dostať 
do Bratislavy, tak nebudeme ve-
dieť, kam skôr skočiť,“ uzatvára 
N. Erneker.      

„Na rozdiel od predraženého 
medializovaného TechMatchu 
my sme Reactive Conf urobili 
bez dotácií a veľmi efektívne,“ 
vysvetľuje Matej Ftáčnik  
zo spoločnosti Vacuum  
Labs.

„Keď nemáte vybudovanú 
značku štátu, dôležité je, aby 
bolo v krajine know-how, ktoré 
môže byť zaujímavé pre okolitý 
svet,“ vraví Padraic Gilligan 
z írskej konzultačnej agentúry 
Sool Nua.


