
;  

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 
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1. Poznámka na úvod 
 
Riešiteľský tím spracovával analýzu v ča-
se, kedy sa po prvej vlne pandémie koro-
navírusu črtala nádej na zlepšenie situácie 
v odvetviach spätých s cestovným ru-
chom.  

Zadaním bolo vypracovať analýzu zame-
ranú na identifikovanie ekonomických 
a spoločenských účinkov cestovného 
ruchu na destináciu Bratislava v členení 
na socio-ekonomické účinky dovolenko-
vého (angl.: leisure) CR a kongresového 
(angl.: MICE) CR. Cieľom je vyjadriť eko-
nomickú pridanú hodnotu CR v Bratislave 
s vyjadrením špecifík cestov-ného ruchu 
v členení na dovolenkový (leisure) a kon-
gresový (MICE) CR.1 

Vzhľadom na situáciu v cestovnom ruchu 
v danom období2  (september 2020) zadá-
vateľ požadoval sústrediť sa na obdobie 
rokov 2017 – 2019 a naplnenie všetkých 
požiadaviek obsiahnutých v zadaní tak 
pre oblasť leisure, ako aj MICE (spolu 48 
požiadaviek). 

Ako paralelný zdroj mali slúžiť vlastné 
prieskumy a zisťovania prostredníctvom 
respondentov. Zber dát skomplikovalo 
vyhlásenie núdzového stavu (11. 11. 
2020), počas ktorého nebolo možné 
stretnúť sa s viacerými stakeholdermi 
osobne; členovia riešiteľského tímu boli 
odkázaní na online dopytovanie či video 
konferenčné hovory, čím sa získavanie 
údajov predĺžilo. 

 
1 Zadanie. Príloha č. 1 : Špecifikácia predmetu 
zákazky. Bratislava Tourist Board 
2 Podľa Svetového turistického barometra od 
špecializovanej agentúry OSN v prvom polroku 
2020 bol celosvetovo zaznamenaný pokles 
príchodov medzinárodných turistov o 65%. In: 
https://www.unwto.org/news/international-tourist-
numbers-down-65-in-first-half-of-2020-unwto-

Situáciu tiež komplikoval znova sa zhoršu-
júci stav turizmu počas celosvetovej pan-
démie COVID-19, v dôsledku ktorej nebo-
lo možné realizovať primárny prieskum  
na turistoch, či účastníkoch MICE podu-
jatí, nakoľko v Bratislave v tom čase tak-
mer žiadni neboli, resp. podujatia sa neko-
nali. Preto bol zhotoviteľ nútení vyhľadávať 
turistov zo zdrojových trhov, ktorí Bratisla-
vu navštívili v rokoch 2017 – 2019 a pýtať 
sa na ich výdavky za konkrétne služby 
spred jedného až troch rokov.  

Online prieskum bol zacielený tak na 
návštevníkov z najdôležitejších zdrojových 
trhov – spolu 33 100 návštevníkov Brati-
slavy, ako aj na návštevníkov zo Sloven-
ska, ktorí žijú vo všetkých krajoch SR 
okrem Bratislavského (z prieskumu boli 
vylúčení ľudia, ktorí dochádzajú do Bra-
tislavy pravidelne za prácou). 

Ochota zapájať sa do prieskumov vôbec – 
a prieskumov ohľadom cestovania zvlášť – 
počas lock downu výrazne klesla. Doku-
mentujú to aj komentáre ľudí, ktorí mali 
možnosť online odpovedať na otázky 
v prieskume s názvom Ako vnímate turiz-
mus v Bratislave? (výber z citátov): „Ako 
sa dá vnímať, keď je zákaz vychádzania?“; 
„Hovoriť o turizme v tomto období znie 
ako čierny humor.“; „Divná otázka na túto 
dobu. To je vtip alebo irónia?“ a pod. 

 

reports; Na Slovensku bol zaznamenaný za prvých 
9 mesiacov roka 2020 medziročný pokles 
prenocovaní o 37%, pričom Bratislava stratila za 
prvých 9 mesiacov rekordných 60 % prenocovaní. 
In: https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-
analyzy/ako-koronakriza-ovplyvnila-cestovny-ruch/ 
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2. Zhrnutie 
 
 

Počet ľudí cestujúcich po celom svete 
pred vypuknutím COVID-19 pandémie, 
z roka na rok rástol. Výrazný nárast počtu 
turistov zaznamenala aj Bratislava ako 
turistická destinácia. Počet návštevníkov, 
ktorí zostávajú v Bratislave aspoň na jed-
nu noc sa počas 10 rokov zdvojnásobil, 
zo 674 630 v roku 2010 na 1 396 796 
prenocovaní v roku 2019. 
 

Zadanie 
Za účelom identifikácie ekonomických 
a spoločenských účinkov cestovného 
ruchu na destináciu Bratislava, uzavrela 
Bratislavská organizácia cestovného 
ruchu (ďalej: BTB) zmluvu so spoločno-
sťou MARK BBDO na analýzu týchto 
výskumných otázok: 

1. Aká je priama a nepriama ekonomická 
pridaná hodnota CR v Bratislave s vy-
jadrením špecifík dovolenkového3 
(Leisure) CR za obdobie rokov  
2017 – 2019? 

2. Aký je sociálno-spoločenský vplyv 
a prínosy dovolenkového (leisure) CR 
pre Bratislavu ako destináciu CR? 

3. Aká je ekonomická pridaná hodnota 
CR v Bratislave z kongresového 
(MICE) CR za obdobie rokov 2017 – 
2019? 

4. Aký je potenciál Bratislavy ako 
destinácie pre kongresový (MICE) 
CR? 

Ukázalo sa, že ide o náročné zadanie 
z dôvodu obmedzených dostupných 
(štatistických) údajov na úrovni mesta 
Bratislava, absencie (kvalitných) priesku-
mov návštevníkov, ktoré neboli v minu-
losti vykonané a skutočnosť, že toto 
zadanie bolo zadané počas druhej vlny 

 
3 ad) Leisure: pojmy „dovolenkový“ a „voľnočasový“ 
CR používame v tejto správe ako synonymá. 

krízy COVID-19 (od októbra 2020 do feb-
ruára 2021). Z dôvodu neprítomnosti do-
volenkových (Leisure) i MICE návštev-
níkov nebolo možné vykonať špecifické 
prieskumy. Odborný tím preto vyvinul 
vlastný komplexný metodický rámec  
na prekonanie týchto prekážok a na zod-
povedanie výskumných otázok použil 
širokú škálu nástrojov získavania rele-
vantných údajov. 
 

1. 
Ekonomická pridaná hodnota 
dovolenkového (leisure) 
cestovného ruchu v Bratislave  
Okrem návštevníkov, ktorí sa ubytujú 
v oficiálnych ubytovacích zariadeniach, 
ako ich prezentuje Štatistický úrad, 
Bratislava hostí oveľa väčší počet 
návštevníkov.  
 

7,1 mil.  
voľnočasových návštevníkov 
Bratislavy ročne 
 

Analýza ukázala, že celkový počet voľno-
časových (leisure) návštevníkov Bratislavy 
je 7,1 mil. ročne (rok 2019), rozdelených 
do nasledovných kategórií (podľa typu 
využitého ubytovania počas pobytu 
v Bratislave): 

Rozdelenie návštevníkov Bratislavy podľa 
typu ubytovania 
 

Počet návštevníkov Bratislavy rok 2019 

ubytovacie zariadenia (ŠÚ SR) 1 395 896 
ubytovaní cez airbnb (AirBnB) 167 300 
ubytovaní v rodine, u známych  2 202 685 
bez nocľahu (same-day visitors) 3 339 555 

TOTAL 7 105 436 
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Zdroj: Štatistický úrad SR, Airbnb, online prieskum, 
vlastné prepočty 
 

Návštevníci Bratislavy  
v členení turisti/výletníci 

 
 
Priamy ekonomický dopad 
dovolenkového (leisure) cestovného 
ruchu na Bratislavu 

439,6 mil. EUR  
 
Na základe metodiky navrhnutej pre toto 
zadanie sa priamy ekonomický dopad do-
volenkových (Leisure) návštevníkov Bra-
tislavy za rok 2019 odhaduje na hodnotu 
439,6 mil. EUR, pričom 70% z tejto sumy 
generujú návštevníci s prenocovaním 
(turisti). 

 
 

Poznámka: Nejde o výkony celého turizmu v Bratislave, ale iba o výkony dovolenkového (leisure) 
cestovného ruchu podľa zadania, časť 1. V tabuľke nie sú zahrnuté výkony obchodných 
cestujúcich (business travel). 
Zdroj: vlastné prepočty 
 

Výletníci (angl.: same-day visitors) sú jed-
nodňoví návštevníci. V medzinárodnom / 
domácom cestovnom ruchu sú výletníkmi 
návštevníci, ktorí cestujú do inej krajiny / 
iného miesta, ako je krajina / miesto ich 
trvalého bydliska na kratšiu dobu, ako je 
24 hodín bez toho, aby prenocoval v na-
vštívenej krajine/mieste, pričom hlavný 
účel ich návštevy je iný ako vykonávanie 
zárobkovej činnosti. 

Turisti (angl.: overnight visitors) sú ná-
vštevníci, ktorí na navštívenom mieste 
aspoň raz prenocujú. V domácom cestov-
nom ruchu sú to rezidenti, ktorých cesta 
zahrnuje minimálne jedno prenocovanie, 
ale nie na dlhší čas ako šesť mesiacov. 
V zahraničnom cestovnom ruchu sú to 
návštevníci ktorých cesta do inej krajiny 
zahrnuje aspoň jedno prenocovanie, ale 
netrvá dlhšie ako jeden rok.  
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Celkový ekonomický vplyv 
dovolenkového (leisure)  
cestovného ruchu  
v Bratislave  
703,3 mil. € / rok 
 
Použitím multiplikátora na výpočet cel-
kového ekonomického vplyvu (nepriame 
a indukované dopady spolu) dovolenko-
vého (Leisure) segmentu, bola celková 
produkcia vypočítaná na sumu 
703 288 235 EUR za rok 2019. 

Dovolenkový (Leisure) segment cestov-
ného ruchu generuje pre Bratislavu: 
 

18 426 
priamych pracovných miest  
na plný úväzok  
 

21 754 
pracovných miest na plný úväzok  
s použitím multiplikátora 
zamestnanosti 

 
2. 
Sociálno-spoločenský vplyv  
a prínos dovolenkového 
(leisure) cestovného ruchu  
pre Bratislavu 
Pozitívne sociálno-spoločenské dopady 
cestovného ruchu na obyvateľov Brati-
slavy spočívajú predovšetkým v zlepšo-
vaní kvality života obyvateľov mesta, 
v upevňovaní tolerancie a sociálnej 
súdržnosti voči iným a v podpore výmeny 
informácií a vedeckých poznatkov. 
A Bratislavčania si to plne uvedomujú. 
 

73%  
Bratislavčanov je presvedčených o tom, 
že cestovný ruch v meste prispieva 
k zvyšovaniu kvality poskytovaných 
služieb. 
 

61%  
Bratislavčanov je presvedčených, že 
vďaka turizmu sa zlepšuje kvalita života 
obyvateľov mesta. 

 
 
 

Index hrdosti. Analýzou dát z prieskumov 
sa podarilo preukázať významný prínos 
mestských festivalov a kultúrno-spoločen-
ských podujatí pre obyvateľov mesta 
i jeho mestských častí. Zatiaľ čo index 
hrdosti na mesto („Považujete sa za 
hrdého obyvateľa mesta Bratislava?“) 
dosahuje u Bratislavčanov, ktorí aspoň 
občas navštívia niektoré z festivalov alebo 
podujatí organizovaných mestom, hod-
notu 7,86 (na 10-bodovej škále), u tých, 
ktorí sa nezúčastňujú žiadnych takýchto 
podujatí dosahuje index hrdosti hodnotu 
iba 4,29 (!)  

Nové, progresívne podujatia. Relatívne 
najviac pociťujú hrdosť na to, že sú obyva-
teľmi Bratislavy tí, ktorí sa zúčastňujú 
nových, progresívnych podujatí ako sú 
napr. Urban Market, World Music Festival, 
Bratislava v pohybe, Street Food Park, 
Deň otvorených ateliérov v Novej 
Cvernovke, ... a i. 
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3. 
Ekonomická pridaná hodnota 
kongresového (MICE) 
cestovného ruchu v Bratislave 
 
MICE je špecifický segment cestovného 
ruchu a ako taký nepredstavuje celkový 
rozsah business cestovného ruchu. 

V segmente MICE sú dostupné a verifiko-
vateľné dáta za podujatia relevantné voči 
ICCA štatistikám, teda medzinárodné  

 

 

kongresy, pričom z hľadiska Meetings, 
Incentives a Events sme pracovali s kva-
lifikovanými odhadmi. Podľa nich mali 
MICE podujatia v Bratislave v roku 2019: 
 

32,7 mil. €  
celkový ekonomický vplyv 
 

cca 6,5 mil. € 
daňový príjem pre ekonomiku 
Slovenska 

 
 

Priamy ekonomický dopad MICE segmentov v Bratislave (rok 2019) 

Event Impact Calculator (EIC) poskytuje  
možnosti vyrátať orientačný počet pracov-
ných miest, ktoré sú vďaka prezencii po-
dujatia v destinácii podporované. Nejde 
o priamo vytvorené miesta, ale dáva to 
impulz pre skúmanie multiplikačného 
dosahu na zamestnanosť v destinácii. 
Tento multiplikačný efekt je metodológiou 
použitou v rámci EIC vyčíslený na 1,6.4 

 

Synergický efekt pre zamestnanosť. 
Tým, že Bratislava je centrom a sídlom 
veľkých zamestnávateľov, národných 
i nadnárodných firiem, organizácií 
a inštitúcii, získava aj z podnikateľskej 
činnosti právnických osôb sídliacej / 
podnikajúcej na jej území. To predstavuje 
synergický efekt pre zamestnanosť 
a navyše, práve tieto organizácie sú 
hlavnými zadávateľmi a „nákupcami“ 
MICE podujatí. 

 
4 Zdroj: www.europeancitiesmarketing.com, 
https://destinationsinternational.org 
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4. 
Potenciál Bratislavy  
ako cieľovej destinácie  
pre kongresový CR  
 

Za normálnych podmienok – t. j. vo svete 
bez pandémie koronavírusu - by sa vzhľa-
dom na kapacity a odvetvovú spoluprácu 
v rámci destinácie Bratislava (Slovensko) 
dala kvalifikovane určiť hodnota, ktorá by 
bola považovaná za úspech destinácie 
v oblasti MICE. Avšak za súčasnej pande-
mickej situácie si nedovolíme odhadnúť 
percentuálnu úspešnosť Bratislavy 
(Slovenska) na tomto poli v najbližších 
dvoch - troch rokoch ako to požaduje 
zadanie.  

Na druhej strane, je viac než žiadúce 
neprestávať v akvizičných snahách, 
nakoľko každá kandidatúra, ktorej sa 
destinácia zúčastní, prináša benefity 
z rozširovania profesionálnej spolupráce. 

Šance na úspech kandidatúr by mohla 
významne zvýšiť tzv. subvenčná schéma 
určená pre medzinárodné asociácie a ich 
PCO agentúry.  

Výstavbu kongresového centra chápeme 
ako faktor, ktorý významne zatraktívni 
destináciu a napomôže úspešnému pro-
cesu kandidatúr aj na mítingy mimo 
kongresového centra. Do očakávaného 
príjmu ekonomiky po vybudovaní plánova-
ného kongresového centra v Bratislave 
teda v tomto prípade rátame celkový 
objem asociačného biznisu indukovaného 
touto výstavbou (nie len mítingy konajúce 
sa priamo v KC).  

Odhad objemu tržieb vybraných MICE 
podujatí vrátane odhadu daňových 
príjmov (podľa metodiky Event Impact 
Calculatora):   

 

 

 
65,0 mil. € 
odhadované multiplikované  
ročné príjmy 
 

10.2 mil. € 
odhadované celkové  
daňové príjmy 
 
64 000 
odhadovaný počet podporených 
pracovných miest 
 
Bratislava je pri súčasnej ubytovacej 
kapacite destináciou pre kongresy  
do 2 500 delegátov. Prípadná výstavba 
nového kongresového centra pre 3 000 
delegátov by teda v ideálnom prípade 
mala byť sprevádzaná výstavbou hotelov 
s dodatočnými min. 500 izbami v kategórii 
4 a 5 *.  

Ak sa v Bratislave vybuduje plánované 
kongresové centrum tak v Bratislave 
bude chýbať min. 500 izieb v kategórii 4 
a 5*. 
 

*  *  * 
Predloženú štúdiu je možné pova-
žovať za prvý zodpovedný prístup 
k riešeniu zhodnotenia socio-eko-
nomických dopadov voľnočaso-
vého (Leisure) CR a MICE CR, 
ktoré neboli pre Bratislavu dopo-
siaľ analyzované, merané, ani vy-
hodnocované. Táto štúdia posky-
tuje náhľad na určenie podstaty a 
vplyvu ekonomiky socio-ekono-
mického dopadu CR spojenú so 
segmentami voľnočasového 
(Leisure) a MICE, a taktiež by sa 
mohla stať dôležitým východiskom 
pre zadávateľa na definovanie bu-
dúcich strategických marketingo-
vých aktivít. 
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3. Úvod 
 

 
Cestovný ruch svoju opodstatnenosť pri 
tvorbe hodnôt dokazuje v mnohých kraji-
nách sveta. Je považovaný za hnaciu silu 
ekonomického a sociálneho rozvoja. Čin-
nosti v cestovnom ruchu prispievajú 
k zvyšovaniu zamestnanosti a vyrovnáva-
niu regionálnych rozdielov. Tento sektor 
má svojich zástancov, ale aj odporcov. 
Pochybnosti o prospešnosti cestovného 
ruchu vyvolávajú niektoré negatívne pre-
javy v oblasti ochrany životného prostre-
dia, socio-kultúrneho prostredia a často aj 
v ekonomickej sfére5, no sme presved-
čení, že v konečnom dôsledku prevládajú 
jeho pozitívne účinky.   

 

Zámer 
Cieľom štúdie je vyjadriť ekonomickú pri-
danú hodnotu cestovného ruchu v Brati-
slave s vyjadrením špecifík cestovného 
ruchu v členení na dovolenkový (leisure) 
a kongresový (MICE) cestovný ruch. 

Analýza bude slúžiť ako ...: 

§ Východisko procesu tvorby vízie mesta 
pre oblasť cestovného ruchu a nasta-
venie vzťahov jednotlivých účastníkov. 

§ Východisko zhodnotenia pôsobenia 
a dopadov dovolenkového a kongre-
sového CR na mesto a mestské časti. 

§ Vecný argument pre nastavenie systé-
mu podpory zo strany relevantných 
aktérov.  

§ Východisko pre cielený destinačný 
manažment a marketing6 

 

 

 

Definície  
Pre analýzu je mimoriadne dôležité použí-
vať jasné definície. Postupujeme podľa 
definícií, ktoré používa UNWTO a ktoré 
prevzalo a upravilo aj Ministerstvo dopra-
vy a výstavby SR.  

 

Obrázok č. 1: štruktúra definície turizmu podľa UNWTO 
 

 
Zdroj: UNWTO, vlastné spracovanie 

 
5 Orelová, A.: Kvantifikácia cestovného ruchu 
ako východisko merania jeho účinkov. In: 
Scientia Iuventa 2018 

6 Analýza socio-ekonomických účinkov 
cestovného ruchu v Bratislave - špecifikácia 
predmetu zakázky. 
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- Návštevník (Visitor) je subjekt cestov-

ného ruchu, nositeľ dopytu po cestov-
nom ruchu, t.j. každý, kto uspokojuje 
svoje potreby počas cestovania a po-
bytu mimo miesta trvalého bydliska 
spotrebou statkov cestovného ruchu. 
Podľa WTO (1991) ide o cestujúceho, 
zahrnovaného do štatistiky cestovného 
ruchu, t.j. osobu, ktorá cestuje na pre-
chodný čas do iného miesta, ako je 
obvyklé miesto jej pobytu, pričom 
hlavný účel cesty je iný ako vykonáva-
nie zárobkovej činnosti v navštívenom 
mieste.7 
 

- Turista (Tourist; overnight visitor) je 
návštevník, ktorý na navštívenom 
mieste aspoň raz prenocuje. Podľa 
WTO v domácom cestovnom ruchu je 
to rezident, ktorého cesta zahrnuje 
minimálne jedno prenocovanie, ale nie 
dlhší čas ako šesť mesiacov. V zahra-
ničnom cestovnom ruchu je to návštev-
ník, ktorého cesta do inej krajiny zahr-
nuje aspoň jedno prenocovanie, ale 
netrvá dlhšie ako jeden rok. Z hľadiska 
dĺžky pobytu rozlišujeme dovolenkára 
a turistu, ktorý sa krátkodobo zdržuje 
v navštívenom mieste.8  

 
- Výletník (Excursionist; same-day 

visitor) je jednodňový návštevník.  
V medzinárodnom/domácom cestov-
nom ruchu je výletníkom návštevník, 
ktorý cestuje do inej krajiny/iného 
miesta, ako je krajina/miesto jeho 
trvalého bydliska a mimo bežného 
životného prostredia na kratšiu dobu, 
ako je 24 hodín bez toho, aby prereno-
coval v navštívenej krajine/mieste, 
pričom hlavný účel jeho návštevy je iný 
ako vykonávanie zárobkovej činnosti.9 

 
7 Terminológia vybraných  pojmov v cestovnom 
ruchu. MDaV SR, www.mindop.sk 
8 Terminológia vybraných  pojmov v cestovnom 
ruchu. MDaV SR, www.mindop.sk 

 

Metodológia 
Časť 1 analyzuje súčasný ekonomický 
a sociálno-spoločenský dopad leisure 
(dovolenkového) cestovného ruchu; 
časť 2 analyzuje ekonomický dopad 
MICE odvetvia.  

 

 

Pre vysvetlenie pojmov uvádzame 
obrázok znázorňujúci rozdelenie 
turizmu (Tourism) na Leisure 
a Business Tourism, ktorý sa delí na 
Business Travel a Business Meetings 
(MICE). Podstatným rozdielom tejto 
klasifikácie je rozhodovací proces 
účastníka cestovného ruchu. (Pozri 
Obrázok č. 2 na nasledujúcej strane; 
percentá v obrázku sú indikatívne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Terminológia vybraných  pojmov v cestovnom 
ruchu. MDaV SR, www.mindop.sk 
10 https://www.cbi.eu/market-
information/tourism/mice-tourism 

Dôležitá poznámka na úvod 
vyplývajúca zo zadania, týkajúca 
sa definície odvetvia10: MICE 
pokrýva iba časť Business 
cestovného ruchu (a teda 
nezahŕňa všetkých obchodných 
cestujúcich/turistov). V tomto 
prípade teda ekonomický dopad 
nebude pokrývať celkový 
ekonomický dopad cestovného 
ruchu na mesto Bratislava.  
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Obrázok č. 2: Svetové príjazdy medzinárodných turistov 

 
Zdroj: UNWTO a IPK International, vlastné spracovanie 

 

Pri spracovaní analýzy sme integrovali 
výsledky viacerých už existujúcich štúdií,  
kombinovali sme ich s výsledkami primár-
nych prieskumov a na tomto základe sme 
modelovali vzťahy na prípravu odhadov. 
Výsledkom je aplikácia ekonometrického 
modelu ekonomického vplyvu cestovného 
ruchu tak na úrovni krajiny, ako aj na 
úrovni porovnateľných miest. Do úvahy 
sme pritom zobrali nielen štandardné 
parametre turistického priemyslu, 
rozdelenie na leisure a MICE, ale aj 
pasažierov lodí, návštevníkov kultúrnych 
podujatí, koncertov, účastníkov jarmokov 
v regióne a pod.. Táto kombinácia nášho 
výskumu s existujúcimi štúdiami nám 
poskytla pevný základ analýzy. 

Výskumný tím vyvinul ekonometrický 
model pre určenie vzťahu medzi 
ekonomickými zdrojmi údajov o 
cestovnom ruchu a jeho dopadov na 
ekonomiku Bratislavy. Treba však 
povedať, že v mnohých oblastiach takéto 
dopady neboli predtým vôbec vyčíslené.  

Okrem údajov zhromaždených z 
existujúcich štúdií, pripravili sme vlastným 
výskumom nové zdrojové údaje, ktoré 
sme zahrnuli do procesu modelovania. 

Kľúčové body výskumu a zistení 
rozdelené do sekcií:  

§ priame výdavky  

§ prvky a analýza ekonomických 
dopadov 

§ prvky a analýza neekonomických 
dopadov (vplyvov) - nepriame 
(Indirect impact) výdavky zahŕňajúce 
Induced impact, Satelitny účet, vplyv 
na zamestnanosť, dane, HDP 

 

Priame a nepriame vplyvy 
cestovného ruchu 
Priame ekonomické vplyvy cestovného 
ruchu sa vytvárajú pri predaji komodít, 
ako sú ubytovacie služby, pohostinské 
služby, služby osobnej dopravy (cestná, 
železničná, lodná, letecká, taxi-služby, 
lanovky, vleky ... atď.), pomocné služby  
v osobnej doprave, služby cestovných 
kancelárií, cestovných agentúr, turistic-
kých informačných centier a sprievodcov-
ské služby, kúpeľné služby, kultúrne 
služby, športovo-rekreačné služby, 
zábavné služby, rôzne služby pre návštev-
níkov (zdravotnícke, finančné, poisťovacie) 
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a predaj tovarov maloobchodného 
sortimentu.11  

Nepriame ekonomické vplyvy 
cestovného ruchu sa prejavujú pri 
výstavbe ubytovacích, reštauračných, 
rekreačných a ďalších zariadení, výrobe a 
dodávke potravín a nápojov, výrobe a 
dodávke vybavenosti pre jednotlivé 
zariadenia, výrobe, predaji a oprave 
motorových vozidiel, výrobe cestovných 
potrieb, výrobe ostatných spotrebných 
tovarov a pri investíciách verejného a 
súkromného sektora. Vzťahujú sa k 
produkcii dodávateľských odvetví 
nevyhnutných pre existenciu konečnej 
ponuky CR. Investície do CR vykazujú 
pomerne výraznú výnosnosť a krátku 
návratnosť, pričom smerujú nielen do 
zvyšovania technickej úrovne ubytovacích 
a stravovacích zariadení, ale vďaka 
rozvoju CR sa dobudováva často i 
infraštruktúra. Všetky investície do CR 
pozitívne ovplyvňujú mnoho ďalších 
odvetví a sektorov, ako sú napríklad 
doprava, obchod, stavebníctvo, 
bankovníctvo, telekomunikácie či kultúra, 
a to je impulzom pre celkový rozvoj na 
lokálnej úrovni, keďže subdodávatelia a 
nadväzujúce firmy taktiež prispievajú k 
rastu aj na lokálnej úrovni.12  

 

Koncept multiplikátora 
Odvetvia cestovného ruchu (CR) zohrá-
vajú dôležitú úlohu v ekonomike SR a sú 
významne vzájomne prepojené s inými 
odvetviami, najmä s potravinárstvom, 
veľkoobchodom a maloobchodom a inými 
podnikateľskými službami. Hodnota 
multiplikátora produkcie v CR má hodnotu 
1,6. Zároveň každé euro priamej pridanej 
hodnoty (PH) generuje ďalších 55 centov 
nepriamej PH. Odvetvie ubytovacích a 

 
11 Pachingerová, M.: cestovný ruch v ekonomike 
Slovenska. In: Pachingerová. M. – Michálková, A. – 
Kubičková. V.: Ekonomika cestovného ruchu. 
Bratislava. Vydavateľstvo Ekonóm 2013  

stravovacích služieb (časť CR) je náročné 
na pracovnú silu a vo výraznej miere je 
závislé od výdavkov zahraničných turistov. 
Zahraničnými turistami minuté euro obsa-
huje až 78% domácej PH a každé euro 
priamej domácej PH generované ich vý-
davkami generuje dodatočných 41 centov 
nepriamej domácej PH. 

Na získanie obrazu o dôležitosti CR a 
vplyve zahraničných turistov na ekono-
miku SR je potrebná identifikácia 
priamych a rozsah nepriamych vplyvov 
medzi jednotlivými odvetviami. Tieto 
vplyvy je možné kvantifikovať použitím 
údajov z Input-Output tabuliek, na základe 
ktorých môžeme identifikovať pôvod 
vstupov do výroby, pridanej hodnoty, 
zložky pridanej hodnoty, ako aj to, ako je 
produkcia odvetví použitá, t.j. kto ju 
spotrebováva. Pridanú hodnotu môžeme 
následne rozdeliť na zahraničnú (zo 
zahraničných vstupov) a domácu. 
Domácu pridanú hodnotu môžeme 
rozdeliť na priamu (vytvorená priamou 
produkciou daného odvetvia) a nepriamu, 
ktorá bola vytvorená dodatočne v iných 
odvetviach na základe potreby vstupov a 
previazanosti týchto odvetví (multiplikačný 
efekt).  

Multiplikačný efekt je dosiahnutý tým, že 
jednotlivé odvetvia sú medzi sebou prepo-
jené. To znamená, že jedno konkrétne 
odvetvie v ekonomike síce využíva svoje 
vlastné vstupy/produkciu, avšak zároveň 
využíva aj vstupy z iných odvetví a rovna-
ko dodáva svoje výstupy aj do iných 
odvetví. 

Súčet (priamo a nepriamo) vytvorenej PH 
agregovaných odvetví CR v konečnom 
dopyte tvorí vyšší podiel na súhrnnej pri-
danej hodnote, ako na súhrnnej produkcií 
hospodárstva SR. To znamená, že v po-
rovnaní s ostatnými odvetviami tvoria 

12 Kavický, R.: Cestovný ruch a rast slovenskej 
ekonomiky. www.nextfuture.sk/ekonomika/cestovny-
ruch-a-rast-slovenskej-ekonomiky 
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produkciu s vyššou PH. Na základe 
štatistík satelitného účtu CR je podiel 
produkcie odvetví CR na produkcii 
ekonomiky SR na úrovni 3,8%, v prípade 
PH má hodnotu 4,8% celkovej vytvorenej 
PH a odvetvia zamestnávajú 7,5% ľudí. 
Hodnoty podielov odvetví CR na súčte 
ekonomiky v symetrických I-O tabuľkách, 
z ktorých materiál vychádza, sú vyššie, 
pretože sú agregované. To znamená, že 
napríklad podiel na PH zahŕňa celé 
odvetvie prepravy a skladovania, pričom 
len časť tohto odvetvia priamo súvisí s 
CR.  

Až 84% výdavkov turistov putuje do 
odvetví s vysokým podielom domácej PH, 
od 79 do 89%13. 

Multiplikátory cestovného ruchu z hľa-
diska ich prejavov v ekonomike:  

§ Príjmový multiplikátor, ktorý vyja-
druje zmenu dôchodku v dôsledku 
zmeny výdavkov návštevníkov v ces-
tovnom ruchu o dodatočnú jednotku, 
resp. koľko eur dodatočného dôchod-
ku pre domácu ekonomiku a zahra-
ničie vygeneruje každé euro vynalože-
né návštevníkmi v cestovnom ruchu. 

§ Multiplikátor zamestnanosti, ktorý 
vyjadruje koľko nových pracovných 
miest v ďalších odvetviach ľudskej 
činnosti (najmä v terciárnej sfére – 
obchode, bankovníctve, poisťovníctve 
a pod.) pripadá napr. na 100 doda-
točne vytvorených pracovných miest 
v podnikoch cestovného ruchu 
vzniknutých v dôsledku rastúcej 
spotreby tovarov a služieb návštev-
níkmi v cestovnom ruchu. 

 

Metodický postup výpočtu 
multiplikátorov produkcie vybraných 
odvetví cestovného ruchu  
Na výpočet multiplikátorov produkcie 
vybraných odvetví cestovného ruchu sme 
využili analýzu input-output, ktorá 
umožňuje merať vplyv určitého odvetvia, 
resp. súboru odvetví na ekonomiku. 
Základom realizovanej analýzy sú 
symetrické input-output tabuľky. 

Ukazuje sa, že najvyššie hodnoty multipli-
kátora domácej produkcie majú cestovné 
kancelárie a agentúry, dopravné, športo-
vo-rekreačné, ubytovacie, pohostinské  
a kultúrne služby. 

Poznanie hodnôt vybraných multiplikáto-
rov môže byť zdrojom informácií pri roz-
hodovaní o podpore cestovného ruchu či 
plánovaní marketingových stratégií na 
národnej úrovni, ktorých význam spočíva 
vo zvýšení počtu pobytových dní návštev-
níkov v cieľovom mieste, čo priamo 
ovplyvňuje objem ich výdavkov za statky 
cestovného ruchu v cieľovej destinácii  
a nepriamo stimuluje činnosť ďalších 
domácich odvetví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Preťo, A.: Potrebujeme (prilákať) zahraničných 
turistov? Vplyv zahraničných turistov na ekonomiku 
SR Inštitút dopravnej politiky 
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Tabuľka č. 1: Multiplikátory produkcie odvetví cestovného ruchu 

Multiplikátory produkcie 
2005 2006 

Verzia A Verzia B Verzia A Verzia B 
Pr

ie
m

ys
el

  
ce

st
ov

né
ho

 ru
ch

u 

Ubytovacie služby 
1,9642 1,6428 

2,1182 1,6751 

Pohostinské služby 2,0608 1,6661 

Dopravné služby 2,1955 1,5777 2,7453 2,1879 

Prenájom zariadení pre osobnú dopravu 
2,7602 1,8739 

2,3207 1,5719 

Služby cestovných kancelárií a agentúr 2,7742 2,1158 

Kultúrne služby 
2,1542 1,7901 

1,8248 1,5129 

Športové a rekreačné služby 2,3058 1,7746 

N
ad

vä
zn

é 
od

ve
tv

ia
 

Maloobchod (predaj PHM, potravín, nápojov, tabaku 
a pod.) 1,8781 1,5312 1,9865 1,5616 

Finančné a poisťovacie služby 1,7536 1,3951 1,9665 1,7173 

Zdravotnícke služby 1,9261 1,3770 1,8732 1,3556 

Osobné služby 1,5025 1,3512 1,9597 1,6136 

Multiplikátory produkcie cestovného ruchu 2.0168 1,5674 2,1760 1,7048 

Poznámka: Verzia A = hodnoty multiplikátorov domácej a dovezenej produkcie; Verzia B = hodnoty 
multiplikátorov domácej produkcie; 

Zdroj: Dujavová, L.: Využitie multiplikátorov na kvantifikáciu objemu domácej produkcie vyvolanej výdavkami 
návštevníkov v cestovnom ruchu. In. Trendy v podnikaní – Business Trends 1/2015 

 
Satelitný účet cestovného ruchu 
(ďalej TSA) 
Satelitný účet predstavuje dôležitý nástroj 
skúmania významu cestovného ruchu pre 
ekonomiku. Je výsledkom spolupráce 
medzinárodného tímu štatistických 
odborníkov, ktorí pri zostavení aplikovali 
princípy systému národných účtov. 
Prieniky prameniace z prierezovej 
spotreby návštevníkov v cestovnom 
ruchu cez viaceré odvetvia ekonomiky, 
ktoré komplikovali hodnotenie významu 
cestovného ruchu pre národnú 
ekonomiku, rieši satelitný účet 
štruktúrovaním aktivít a súvisiacich 
výdavkov. Spotreba určuje produkciu, 
čím vzniká základný systém skúmania v 
satelitných účtoch pozostávajúci z 
produkcie charakteristických a (pre danú 
krajinu) špecifických odvetví.  

Východiskom zostavenia satelitného účtu 
cestovného ruchu sa preto stali údaje o 
spotrebe návštevníkov v cestovnom 

 
14 Orelová, A.: Kvantifikácia cestovného ruchu ako 
východisko merania jeho účinkov. In: Scientia 
Iuventa 2018 

ruchu, pomocou ktorých sa vybilancovala 
produkcia jednotlivých charakteristických 
a špecifických odvetví zachytených v 
systéme národných účtov14.  

 

Cestovný ruch je v prvom rade 
dopytový koncept.  
Výstupom satelitného účtu cestovného 
ruchu je rad ukazovateľov, ako je 
spotreba v domácom, príchodovom a 
odchodovom cestovnom ruchu, 
produkcia charakteristických 
a špecifických odvetví cestovného ruchu, 
hrubá a priama pridaná hodnota 
cestovného ruchu a hrubý domáci 
produkt cestovného ruchu, ukazovatele 
zamestnanosti v cestovnom ruchu, tvorba 
hrubého fixného kapitálu a ďalšie 
nefinančné ukazovatele. Uvedený nástroj 
merania svojou metodológiu, štruktúrou a 
vyčíslenými makroekonomickými 
výkonovými ukazovateľmi umožňuje 
zaradiť cestovný ruch do hlavného prúdu 
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ekonomických analýz. Ich globálnym 
prínosom okrem merania výkonnosti 
cestovného ruchu pre daný ekonomický 
systém je aj medzinárodná 
porovnateľnosť, aj keď pri komparácii je 
potrebné venovať pozornosť metodickým 
odlišnostiam konštrukcie údajov. Satelitné 
účty cestovného ruchu predstavujú v 
súčasnosti najlepší spôsob merania 
priameho ekonomického prínosu 
cestovného ruchu, pritom ale nie sú 
spôsobilé na určenie nepriamych vplyvov 
plynúcich z tohto spoločensko – 
ekonomického javu. 

K základným výstupom TSA patria 
kvantifikovateľné parametre vplyvu 
cestovného ruchu na konkrétnu 
ekonomiku, a to v absolútnej a relatívnej 
podobe a v členení na priame a nepriame, 
prípadne indukované efekty, ako sú15: 

- hrubá pridaná hodnota cestovného 
ruchu (HPH)16, 

- hrubý domáci produkt (HDP), 

- zamestnanosť v jednotlivých 
odvetviach cestovného ruchu, 

- rozsah kapitálových investícií, základné 
imanie a kapitálová základňa, 

- daňový prínos plynúci z aktivít 
spojených s cestovným ruchom, 

- vplyv cestovného ruchu na platobnú 
bilanciu, 

- úroveň spotreby v cestovnom ruchu, 

- úroveň dopytu v cestovnom ruchu, 

- nefinančné ukazovatele cestovného 
ruchu a pod. 

 

 

 
15 Šenková, A. – Šambronská, K.: Teoretické 
východiská merania vplyvu cestovného ruchu na 
národné hospodárstvo na základe satelitného účtu 
cestovného ruchu 
16 Hrubá pridaná hodnota je rozdiel HDP a čistých 
daní na produkty (dane z produktov mínus dotácie 

Multiplikátory a ekonomické modely 
merania nepriamych vplyvov 
cestovného ruchu  
Multiplikátory a ekonomické modely 
zostavené na báze ekonomických 
modelov sú považované za vhodnejšiu 
metódu na určenie nepriamych vplyvov, aj 
keď je možné badať rozdiely v názoroch, 
či ich aplikovať pri meraní sekundárnych 
vplyvov bez pôsobenia exogénneho šoku, 
alebo práve pri meraní vplyvov 
spôsobených výkyvmi v dopyte v 
dôsledku vonkajších faktorov. Výdavky 
spotrebiteľov v ekonomike vyvolávajú 
„reťazovú reakciu“ ďalších výdavkov v 
rôznych oblastiach.  

Medzi najčastejšie používané nástroje 
merania sa používajú keynesiánske 
multiplikátory, ktoré čiastočne zohľadňujú 
aj úniky dané veľkosťou miestnej 
ekonomiky, sklonom návštevníkov a 
rezidentov kupovať importované statky, 
sklonom k úsporám ale aj mierou 
zdanenia. Patria sem aj modely Input-
Output (ďalej modely I-O), modely matice 
sociálneho účtovníctva (ďalej len modely 
SAM), modely všeobecnej vypočítateľnej 
rovnováhy (ďalej len CGE modely), z 
ktorých sa dodatočne odvodzujú 
multiplikačné koeficienty.17 

Pokiaľ sa týka priameho príspevku 
cestovného ruchu k produkcii, HDP a 
zamestnanosti v EÚ a jej členských 
krajinách, neexistujú zatiaľ žiadne 
unifikované pokyny pre výpočty a 
prezentovanie priameho ekonomického 
dopadu cestovného ruchu. Preto 
porovnanie výsledkov medzi krajinami 
môže byť skreslené rôznymi prístupmi.  

na produkty), teda rozdiel medzi produkciou a 
medzispotrebou 
17 Orelová, A.: Kvantifikácia cestovného ruchu ako 
východisko merania jeho účinkov. In: Scientia 
Iuventa 2018 
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V rámci TSA (turistický satelitný účet) 
rôzne agregáty, ktoré je možné vypočítať 
a prezentovať (napr. domáca produkcia, 
domáca ponuka, HDP, pridaná hodnota 
atď.) často vykazujú nezrovnalosti a 
nesúlad18.  

Je tiež potrebné spomenúť, že údaje sú 
zväčša založené iba na národných 
číslach, nie na mestskej alebo regionálnej 
úrovni. 
 
 
Prehľad výkonov cestovného ruchu 
(Master table) 
Pre účely tejto analýzy riešiteľský tím 
vyvinul tzv. hlavnú tabuľku (master table) 
ako nástroj pre výpočet priameho 
a nepriameho vplyvu cestovného ruchu 
pre ekonomiku mesta resp. krajiny. 
V nadväznosti na UNWTO definíciu sme 

oddelili výletníkov (same-day visitors) od 
tých, ktorí v Bratislave strávili aspoň jednu 
noc (overnight visitors). V ďalšej úrovni 
sme týchto návštevníkov rozdelili na 
domácich a zahraničných – a to tak 
u jednodňových ako aj tých, ktorí tu 
prenocovali. Ďalším krokom bolo 
identifikovať počet leisure turistov 
v každom z týchto segmentov (teda bez 
obchodných cestujúcich). Pre každý 
z týchto segmentov sme zistili objem 
a štruktúru ich výdavkov (pričom výdavky 
leisure jednodňových i viacdňových 
návštevníkov sa líšia vzhľadom na to, či 
sa jedná o domácich alebo zahraničných 
návštevníkov). Na to, aby sme mohli určiť 
celkový vplyv (nepriame a indukované 
dopady spolu), sme aplikovali vhodný 
multiplikátor, ktorý sa v cestovnom ruchu 
štandardne používa .

 

Tabuľka č. 2: Hlavná tabuľka (Master Table) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
  

 
18 Zdroj: Figini, P.: The economic impact of tourism 
in the European Union. GRO-SME-17-C-091a/C: 
CAST – Centre for Advanced Studies in Tourism 
2019 
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Dôležita poznámka  
k Hlavnej tabuľke (Master Table)  
Jediné dáta, ktoré sú k dispozícii 
a s ktorými BTB doteraz pracovala, sú 
dáta o ubytovaných klientoch zo 

Štatistického úradu SR, rozdelené na 
domácich a zahraničných klientov. 
Doteraz sa neuskutočnil žiadny relevantný 
prieskum trhu so zberom údajov 
požadovaných v štruktúre uvedenom v 
zadaní. 

 
Tabuľka č. 3: Hlavná tabuľka – doterajší stav založený na tvrdých dátach zo ŠÚ SR (vyznačené 
červenou) 

 
 
Tabuľka vlastných vstupov  
(autori štúdie) = chýbajúce údaje  
 

Na vytvorenie celkového obrazu 
riešiteľský tím použil rôzne nástroje na 
zber a vyhodnotenie údajov a vstupov pre 

všetky ostatné segmenty potrebné na 
výpočet ekonomického dopadu 
cestovného ruchu na mesto Bratislava. 
Táto metodika bola BTB predstavená  
20. januára 2021 prostredníctvom 
videohovoru.

Tabuľka č. 4: Hlavná tabuľka – doteraz chýbajúce údaje (vyznačené čiernou) 
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Prieskumy 
Pri vypracovaní tejto analýzy sme použili 
širokú škálu rôznych výskumných metód – 
od sekundárnych prieskumov (desk 
research) až po primárne prieskumy – a to 

tak medzi samotnými aktérmi cestovného 
ruchu v Bratislave ako aj medzi 
návštevníkmi a obyvateľmi Bratislavy. 
Konkrétne išlo o nasledovné typy 
prieskumov: 

A. Prieskumy zamerané na zber dát: 
 

Názov: Oficiálne štatistiky 
Zameranie prieskumu: Získavanie dát o výkonoch cestovného ruchu v Bratislave 

Zdroje informácií: § Štatistický úrad Slovenskej republiky 
§ Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
§ Magistrát Hl. mesta Bratislava 
§ Bratislava Tourist Board - výročné správy 
§ údaje Eurostat, OECD, Finstat 
§ štúdie, odborné články, reporty, benchmarky 

Metóda: Desk research 
Termín zberu údajov Október - Február 2021 

Realizácia: MARK BBDO 
 

 

Názov: Dáta, dáta, dáta 
Zameranie prieskumu: Získavanie dát o výkonoch cestovného ruchu v Bratislave 

Výberový súbor: Stakeholderi cestovného ruchu v Bratislave, zahŕňa 
stakeholderov, ktorí boli odporúčaní BTB 

Počet respondentov: N = 19 
Metóda: Individuálne rozhovory (online / offline) 

Termín zberu údajov: Október - Február 2021 
Realizácia: MARK BBDO 

 

Názov: Dotazník pre členov BTB 

Zameranie prieskumu: Počet akcií a počet obslúžených klientov, podiel domácich 
a zahraničných klientov 

Výberový súbor: Členovia BTB 
Počet respondentov: Oslovených všetkých 79 členov, vyplnených 10 dotazníkov  

Metóda: Štandardizovaný dotazník 
Termín zberu údajov: December 2020 
Realizácia: MARK BBDO 

 

Názov: Hotelový dotazník 

Zameranie prieskumu: Rozdelenie na leisure a business návštevníkov 
Výberový súbor: Hotely (komora hotelov a reštaurácií BTB) 

Počet respondentov: N = 9 (30% ubytovacej kapacity v 4* a 5* hoteloch) 
Metóda: Štandardizovaný dotazník 
Termín zberu údajov: December 2020 - Február 2021 

Realizácia: MARK BBDO 
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B. Prieskumy zamerané na návštevníkov Bratislavy – tak domácich ako aj 
zahraničných (N = 4 461 spolu) 

 

Názov: Čo si myslíte o Bratislave? 
Zameranie prieskumu: Prieskum názorov na Bratislavu ako turistickú destináciu 
Výberový súbor: Obyvatelia Slovenskej republiky 
Počet respondentov: N = 3 044 
Metóda: Online anketa (CASI - Computer-Assisted Self-Interviewing) 
Termín zberu údajov: Jún – August 2020 
Realizácia: Bratislava Tourist Board 

 
Názov: Návšteva Bratislavy 
Zameranie prieskumu: Objem a štruktúra výdavkov návštevníkov Bratislavy 

Výberový súbor: Návštevníci Bratislavy zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, 
Rakúska, Nemecka a z anglicky hovoriacich krajín 

Počet oslovených: 
N = 33 100 (používatelia sociálnej siete Facebook, 
ktorí v uplynulých 3 rokoch navštívili Bratislavu) doplnený o 500 
obyvateľov SR z online panelu prieskumnej agentúry 

Počet respondentov: N = 1 417, do spracovania zaradených n = 699 
Metóda: Online anketa (CASI - Computer-Assisted Self-Interviewing) 
Termín zberu údajov: November 2020 – Január 2021 
Realizácia: MARK BBDO 
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Do vypĺňania dotazníka sa zapojilo celkovo  
1 411 respondentov, z toho 71% bolo domá-
cich a 29% zahraničných návštevníkov 
Bratislavy. 

Respondenti museli - okrem aspoň 1 návštevy 
počas rokov 2017 – 2019 - spĺňať ešte nasle-
dujúce dve kritériá: 1) nesmeli bývať v Brati-
slave a 2) nesmeli do Bratislavy chodiť na 
pracovné pobyty, tzv. „týždňovky“. 

 

 

 

C. Prieskumy zamerané na vnímanie turistov v meste samotnými Bratislavčanmi  
(N = 5 596 spolu) 

 
Názov: Turistom vo vlastnom meste 
Zameranie prieskumu: Prieskum názorov na Bratislavu ako turistickú destináciu 
Výberový súbor: Obyvatelia Bratislavy 
Počet respondentov: N = 5 107 
Metóda: Online anketa (CASI - Computer-Assisted Self-Interviewing) 
Termín zberu údajov: Jún – August 2020 
Realizácia: Bratislava Tourist Board 

 

Názov: Ako vnímate turizmus v Bratislave? 
Zameranie prieskumu: Prieskum názorov na Bratislavu ako turistickú destináciu 
Výberový súbor: Obyvatelia Bratislavy 

Cieľové publikum: N = 370 000 obyvateľov Bratislavy používateľov sociálnej siete 
Facebook  

Počet respondentov: N = 489 
Metóda: Online anketa (CASI - Computer-Assisted Self-Interviewing) 
Termín zberu údajov: December 2020 – január 2021 
Realizácia: MARK BBDO 
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Poznámky:  
- Vzorka respondentov z Bratislavy zodpovedá jednak štruktúre online populácie SR  

a jednak aj štruktúre obyvateľov mesta podľa jednotlivých mestských častí. 
- Vzhľadom na aktuálne prebiehajúce Sčítanie obyvateľstva (rok 2021) môže byť 

štruktúra obyvateľov mestských častí mierne odlišná. 
- Štruktúra bratislavskej online populácie pravdepodobne nie je úplne totožná so 

štruktúrou online populácie celej SR. 
  

 
 
 
Poznámka k primárnym 
prieskumom: 
Prieskumy, s ktorými sme pracovali, boli 
realizované od leta 2020 do začiatku roka 
2021. V tomto období nebolo možné 
vzhľadom na pandémiu COVID-19 realizovať 
face-to-face prieskumy s návštevníkmi 
priamo v destinácií, nakoľko v tomto období 
cestovný ruch (leisure i MICE) de facto 
neexistoval.  

Prieskumy boli preto realizované formou 
štandardizovaných online dotazníkov a na 
objem a štruktúru výdavkov sme sa 
respondentov pýtali vzhľadom na ich 
poslednú návštevu Bratislavy počas rokov 
2017 – 2019. Hoci spomenúť si na výdavky 
za čokoľvek s odstupom 1 až 3 rokov 
nemožno považovať za 100% spoľahlivé, 
respondenti mali možnosť uviesť „aspoň 
približný odhad, koľko si myslia, že by za tú-
ktorú položku boli ochotní zaplatiť dnes“.
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Pridaná hodnota autorov  
 
Leisure CR 

Dva „nové“ segmenty. Identifikovali sme 
dva dôležité - a vo svete štandardne 
analyzované -  segmenty návštevníkov 
destinácie: (1) jednodňoví návštevníci 
(same-day visitors) a (2) rodina a priatelia 
(visiting friends and relatives).  

7,1 mil. návštevníkov. Na základe 
prieskumu sme zistili ich podiel 
a pomocou vlastných prepočtov sme 
spočítali celkový počet návštevníkov 
Bratislavy za rok; mimochodom, je 
omnoho vyšší, než sa doteraz 
predpokladalo.  

Vlastný nástroj analýzy. Pre účely tejto 
analýzy sme vyvinuli vlastný nástroj pre 
výpočet priameho a nepriameho vplyvu 
cestovného ruchu na ekonomiku 
Bratislavy – hlavnu tabuľku. 

Priamy a nepriamy vplyv CR. Vypočítali 
sme priame vplyvy cestovného ruchu pre 
leisure CR (439,5 mil. EUR) a aplikovaním 
vhodných multiplikátorov sme vypočítali aj 
celkovú produkciu leisure CR pre 
Bratislavu (703,2 mil. EUR). 

Zamestnanosť. Identifikovali sme celkovú 
zamestnanosť, ktorú pre Bratislavu 
generuje leisure CR (21 754 pracovných 
miest na plný úväzok). 

Index hrdosti na mesto. Zmapovali sme, 
na čo sú Bratislavčania hrdí, ktoré 
mestské festivaly a podujatia navštevujú; 
stanovili sme ich jasné parametre. 

Postoj k cestovnému ruchu. Zmerali 
sme postoj obyvateľov mesta k turistom 
a cestovnému ruchu vôbec - a zistili, že je 
veľmi pozitívny. 

MICE CR 

Registračný poplatok. V časti MICE, 
v ktorej analyzuje výdavky delegátov, sme 
nad rámec zadania doplnili významný 
zdroj ekonomických príjmov pre 
destináciu – registračný poplatok, t. j. 
výdavky organizátorov MICE podujatí, 
nielen delegátov.  

SWOT analýza MICE. Vypracovali sme 
SWOT analýzu Bratislavy ako MICE 
destinácie. 

Chýbajúca kapacita ubytovania. 
V súvislosti so zámerom výstavby nového 
kongresového centra sme identifikovali 
potrebu investície do rozšírenia 
ubytovacej kapacity v segmente 4* a 5* 
hotelov. Zároveň sme vyčíslili potenciálne 
chýbajúci počet izieb pri predpokladanej 
kapacite kongresového centra 3 000 
delegátov.   

Alternatívna metrika. Upozornili sme na 
alternatívnu metriku v rámci vyčísľovania 
dopadu MICE podujatí na zamestnanosť. 
V zahraničí sa sleduje nielen počet fyzicky 
vytvorených pracovných miest v súvislosti 
s MICE podujatiami, ale aj počet priamo 
i nepriamo „podporených pracovných 
miest“. 

Prínos nového kongresového centra. 
Poskytli sme vlastný alternatívny odhad 
predpokladaných príjmov do ekonomiky 
Bratislavy (resp. Slovenska) po vybudo-
vaní plánovaného kongresového centra 
MICE (Pozri: Príloha č. 4: Event Impact 
Calculator výpočet dopadov nového 
kongresového centra 5 rokov.xls.) 
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ČASŤ 1 
 

 
 
 
Analýza socio-ekonomických účinkov 
voľnočasového (leisure) cestovného 
ruchu v Bratislave   
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4. Ekonomický prínos cestovného ruchu  
pre Bratislavu 

 

Návštevníci Bratislavy v globálnom a celoslovenskom 
kontexte 
 

 

Z prieskumu Svetovej rady 
cestovného ruchu v 185 krajinách 
a 25 regiónoch vyplýva, že v roku 
2018 predstavovalo toto odvetvie 
10,4% svetového HDP a 319 mil. 
pracovných miest (10% celkovej 
zamestnanosti). Cestovný ruch 
predstavoval 6,5% z celkového 
svetového vývozu a 27,2% 
z celkového vývozu globálnych 
služieb.19 

 

 

 
 

Slovensko podľa oficiálnych 
štatistík vykázalo v roku 2018 
v domácom cestovnom ruchu 
37,3 mil. návštevníkov; z toho 
25% turistov s prenocovaním 
a 75% jednodňových návštev-
níkov. Príjazdový cestovný 
ruch na Slovensko v tom istom 
období predstavoval 15,3 mil. 
návštevníkov; z toho 36% 
turistov s prenocovaním a 64% 
jednodňových návštevníkov.20 

4.1. Návštevníci Bratislavy 
Počet návštevníkov mesta (overnight visitors)  podľa oficiálnych údajov Štatis-
tického úradu SR (výkazy ubytovacích zariadení na území Bratislavy) sa za21 
uplynulých 10 rokov prakticky zdvojnásobil 

 

674 630 
návštevníci Bratislavy  

2010 

 
 

1 396 796 
návštevníci Bratislavy  

2019 
 

... pričom výraznú väčšinu ubytovaných tvorili zahraniční návštevníci. 

 

68% zahraničných návštevníkov  
ubytovaných v bratislavských hoteloch, 
hosteloch a penziónoch  
(priemer za uplynulých 5 rokov) 

32% domácich návštevníkov  
ubytovaných v bratislavských 
hoteloch, hosteloch a penziónoch  
(priemer za uplynulých 5 rokov) 

 
 

19 Economic Impact 2019 World. www.wttc.org 
20 Satelitný účet cestovného ruchu v Slovenskej republike. Ukazovatele odvetvia cestovného ruchu,  2018 
21 Štatistické ukazovatele za rok 2019. BTB 
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Graf č. 1: Vývoj počtu návštevníkov Bratislavy v rokoch 2008 - 2019 

 
Zdroj: Štatistická ročenka Hl. mesta Bratislavy, 2020 

 

Graf č. 2: Vývoj podielu zahraničných a domácich návštevníkov Bratislavy ubytovaných v ubytovacích 
zariadeniach 

 
Zdroj: Štatistická ročenka Hl. mesta Bratislavy, 2020 

 

22% okolité štáty 
V  období rokov 2017 až 2019 tvoria návštevníci z najbližší krajín (k Bratislave) – t. j. 
z Rakúska, Maďarska a Českej republiky - viac než pätinu. 
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Tabuľka č. 5: Najvýznamnejšie zdrojové trhy cestovného ruchu pre Bratislavu 
 

Počet návštevníkov z danej krajiny 2017 2018 2019 
Česká republika 110 203 111 883 127 287 
Nemecko 94 080 79 983 80 276 
Spojené kráľovstvo 54 009 58 190 60 752 
Rakúsko 58 786 61 262 58 006 
Poľsko 46 612 50 852 49 973 
Čína 49 666 53 108 47 190 
Taliansko 38 165 38 855 43 320 
USA 31 573 36 616 39 702 
Ukrajina 17 285 23 135 31 954 
Ruská federácia 22 513 21 867 29 693 
Francúzsko 23 097 23 918 24 854 
Maďarsko 22 218 22 694 24 308 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2017, 2018, 2019 

 
 
Vývoj počtu návštevníkov z 12 TOP zdrojových trhov v rokoch 2015 - 2018 
 

V sledovanom období kontinuálne rástol najmä počet návštevníkov z Českej republiky, 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, z Ruskej federácie a z Ukrajiny; 
v poslednom období tiež z Talianska a Španielska. Výraznejší pokles v tomto období 
bol zaznamenaný u návštevníkov z Číny.22 

Grafy č. 3: Vývoj počtu návštevníkov z vybraných zdrojových trhov v rokoch 2015 - 2018 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
22 Štatistický úrad SR, 2016 - 2019 



Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave  
      

 28 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
 
Sezónnosť návštevy Bratislavy 
V Bratislave sa štandardne najviac hostí zvykne ubytovať v období mesiacov jún – 
september. 23 

Graf č. 4: Vývoj počtu ubytovaných návštevníkov v Bratislave počas roka v rokoch 2015 – 2018 
 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2017, 2018, 2019 

 

 
23 Štatistické ukazovatele 2017 – 2019, ŠÚ SR 
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Počet návštevníkov Bratislavy 
ubytovaných prostredníctvom 
Airbnb 
V uplynulých rokoch výrazne vzrástla 
popularita ubytovania prostredníctvom 
aplikácií zdieľanej ekonomiky. Podľa 
údajov Airbnb počet prenocovaní 
prostredníctvom tejto aplikácie 
v Bratislave vzrástol v roku 2019 
v porovnaní s rokom 2017 3 násobne.24 

Počet ubytovaných návštevníkov 
Bratislavy v hoteloch, hosteloch 
penziónoch i na súkromí prostredníctvom 
Airbnb (spolu 1,5 mil. ľudí) tak tvorí iba 
niečo viac ako pätinu návštevníkov; 
zvyšné takmer 4/5 sú návštevníci, ktorí 
využívajú iný typ ubytovania, resp. 
nevyužívajú v Bratislave žiadne 
ubytovanie. 

Tabuľka č. 6: Ubytovacie výkony Airbnb v Bratislave v rokoch 2017 - 2019 

Ubytovanie v Bratislave 
prostredníctvom Airbnb 2017 2018 2019 

Počet návštevníkov  57 000 109 600 167 300 
Počet nocí 2,6 2,5 2,6 
Počet prenocovaní 148 000 274 000 435 000 

Zdroj: Belonging Anywhere: Airbnb in the Bratislava Region, Airbnb 2017 
Airbnb Community in the City of Bratislava, 2019 

 

 

 

VFR - Visiting Friends & Relatives 
(návšteva priateľov a známych) 
 

Okrem návštevníkov, ktorí prenocujú v 
ubytovacích zariadeniach zaregistrova-
ných ŠÚ SR a tých, ktorí využívajú 
ubytovaciu platformu Airbnb, ďalšiu 
skupinu prenocovaní v Bratislave generujú 
návštevníci, ktorých označujeme skratkou 
VFR (Visiting Friends and Relatives). Táto 
kategória však nie je zahrnutá v oficiál-
nych štatistikách. Veľkosť VFR kategórie 
návštevníkov bola definovaná na základe 
prieskumu trhu. Rovnakým spôsobom 
sme postupovali aj pri určovaní počtu 
jednodňových návštevníkov nakoľko ŠÚ 
SR ich počet neregistruje a teda o jedno-
dňových návštevníkoch nie sú k dispozícii 
žiadne údaje či kvalifikované odhady 
(takýmito údajmi nedisponuje ani BTB). 

 

 

Realistický odhad celkového počtu 
návštevníkov Bratislavy 
 

V prieskume, ktorý sme realizovali medzi 
domáci i zahraničnými návštevníkmi 
Bratislavy, sme sa o. i. opýtali, aký typ 
ubytovania návštevníci využili počas svojej 
poslednej návštevy Bratislavy. Odpovede 
na túto otázku nám umožnili rozdeliť 
návštevníkov do 3 významných skupín 
a určiť ich veľkosť: (1) turisti s prenocova-
ním v ubytovacích zariadeniach cestov-
ného ruchu (vrátane ubytovania prostred-
níctvom zdieľanej ekonomiky), (2) Visiting 
Friends and Relatives a (3) jednodňoví 
návštevníci25.  

 
 

 
 

  

 
24 Údaje poskytnuté spoločnosťou Airbnb 25 Návšteva Bratislavy, online prieskum, november 

2020 – január 2021, n = 699 
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Graf č. 5: Rozdelenie návštevníkov Bratislavy podľa typu ubytovania 

  
Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 699 

 

 

Ak v roku 2019 bolo v bratislavských 
ubytovacích zariadeniach a na súkromí 
(Airbnb) zaevidovaných 1 563 196 
ubytovaní a tento počet predstavuje 22% 
všetkých návštevníkov, tak celkový počet 
návštevníkov Bratislavy je vyše 7 mil. 
ročne; 19,5 tis. návštevníkov Bratislavy 
denne.  

K dátam získaným na základe štatistiky 
prenocovania v ubytovacích zariadeniach 
je preto potrebné pripočítať návštevníkov, 
ktorí boli počas návštevy Bratislavy 
ubytovaní u svojej rodiny alebo známych 
a pomerne veľký počet jednodňových 
návštevníkov. 
 
cca 2,2 mil. VFR  
návštevníkov ročne býva  
u rodiny resp. známych; 
(t.j. vyše 6 000 návštevníkov denne)  

 
26 Cestovný ruch v Bratislave očami Bratislavčanov, 
online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 
489 

Toto vysoké číslo potvrdzuje aj iný 
prieskum, ktorý sme realizovali medzi 
Bratislavčanmi. Na otázku, či zvykne 
u nich doma počas návštevy Bratislavy 
prespať niekto z rodiny či známych – či už 
zo Slovenska alebo zo zahraničia.26 
Z odpovedí vyplynulo, že až 62% 
Bratislavčanov poskytne návštevníkovi 
nocľah aspoň 1 krát do roka. Naopak, iba 
12% Bratislavčanov uvádza, že u nich 
ešte nikto nikdy nespal. Relatívne 
najčastejšie návštevy prespávajú 
u obyvateľov mestskej časti Nové Mesto 
(74% jeho obyvateľov niekoho ubytuje 
aspoň raz za rok), Vrakuňa (73%), ale aj 
Staré Mesto (67%) a Rača (67%). 

Ďalšiu skupinu tvoria jednodňoví 
návštevníci: 
cca 3,3 mil. jednodňových 
návštevníkov Bratislavy ročne; 
(t.j. vyše 9.100 návštevníkov denne) 

hotel
9% hostel

2%
penzión

4%
ubytovňa

3%
v súkromí (Airbnb)

4%

býval/-a som 
u rodiny resp. 

u známych

31%

žiadne 
ubytovanie, bez 

nocľahu

47%

Aký typ ubytovania ste využili počas Vášho posledného 

pobytu v Bratislave?

22% 
ubytovacie zariadenia 

 + Airbnb spolu 
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Graf č. 6: Podiel obyvateľov mesta, u ktorých 
zvykne prespať návšteva aspoň raz do roka – 
podľa mestských častí 

Otázka: „Zvykne u vás počas návštevy 
Bratislavy prespať niekto z rodiny či 
známych – či už zo Slovenska alebo zo 
zahraničia? (aspoň raz za rok)“ 
 

 
Poznámka: Vzhľadom na nízky počet respondentov 
z mestských častí Čuňovo, Devín, Jarovce, Lamač, 
Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica – čo je objektívne 
dané celkovo nízkym počtom obyvateľov neboli zahrnutí 
do analýzy 

 

Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave očami Bratislavčanov, 
online prieskum, december 2020 – január 2021,  
n = 489 

 
 

 

Celkový počet návštevníkov  
 

Počet návštevníkov Bratislava podľa typu 
ubytovania vypočítaný na základe podielu 
jednotlivých typov ubytovaní uvádza 
nasledujúca tabuľka: 

cca 7,1 mil.  
celkový počet návštevníkov  
Bratislavy ročne 

 

Tabuľka č. 7: Realistický odhad celkového počtu návštevníkov Bratislavy a ich štruktúra podľa typu 
ubytovania  

 
Počet návštevníkov Bratislavy za rok denne podiel 

ubytovaní v hoteloch, hosteloch, ... (ŠÚ SR) 1 395 896 3 824 
22% 

ubytovaní cez airbnb (AirBnB) 167 300 458 
ubytovaní v rodine, u známych (VFR) 2 202 685 6 035 31% 
bez nocľahu (same-day visitors) 3 339 555 9 150 47% 
TOTAL 7 105 436 19 468 100% 

Zdroj: vlastné výpočty na základe údajov zo ŠÚ SR, Airbnb a z online prieskumu Návšteva Bratislavy 
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Benchmark: 

 

Krakov: 14 mil.  
návštevníkov ročne 
V roku 2019 navštívilo podľa prieskumu 
Malopolska Tourist Orgnanization Krakov 
14 050 000 návštevníkov, pričom 76% 
bolo domácich návštevníkov a 24% 
zahraničných. Ako uvádza prieskum,      

3,9 mil. návštevníkov Krakova bolo 
jednodňových (same-day visitors).  
Na jedného obyvateľa Krakova tak 
pripadá 18,3 návštevníka ročne.  

Návštevníci počas svojho pobytu v meste 
minuli 7,5 mld. PLN (v prepočte cca 1,7 
mld. EUR).27 
 

 
Benchmark: 
Iné porovnateľné mestá tzv. second tier 

Tabuľka č. 8: Počet turistov s prenocovaním vs. počet obyvateľov daného mesta (počet návštevníkov 
v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu)  

 

Mesto 
 Počet 

obyvateľov 
Počet 

návštevníkov 

Podiel 
návštevníkov 

na 1 obyvateľa 
Tallinn Estónsko 426 538 4 803 722 11,3 

Vilnius Litva 544 386 3 600 000 6,6 

Ljubljana Slovinsko 292,988 1 548 487 5,3 

Brno Česká republika 377 973 1 266 126 3,3 

Bratislava Slovensko 437 725 1 395 896 3,2 

Graz Rakúsko 434 969 1 129 000 2,3 

Košice Slovensko 239 171 240 345 1,0 

Zdroj: štatistiky oficiálnych web stránok prísl. destinácií 
 
 

Tabuľka č. 9:  Počet turistov s prenocovaním vs. počet obyvateľov daného mesta (celkový počet 
návštevníkov danej destinácie)  

 

Mesto 
 Počet 

obyvateľov 
Počet 

návštevníkov 

Podiel 
návštevníkov 

na 1 obyvateľa 
Krakov Poľsko 766 683 14 050 000 18,3 

Bratislava Slovensko 437 725 7 105 436 16,2 

Zdroj: More than 14 million tourists have visited Krakow. Vlastné výpočty na základe údajov zo ŠÚ 
SR, Airbnb a z online prieskumu Návšteva Bratislavy 

 
 

 
27 Prieskum In: More than 14 million tourists have 
visited Krakow. www.krakow.pl 
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4.2. Účel návštevy 
 

Posledný komplexnejší prieskum 
o motiváciách návštevy Bratislavy sa 
uskutočnil v roku 2016 (Novacká a kol.)28 
Tento prieskum bol zameraný hlavne na 
motivácie dovolenkového cestovného 
ruchu; niektorú z dovolenkových alebo 
voľnočasových aktivít uviedlo spolu 86% 

respondentov (pracovné povinnosti ako 
napr. služobnú cestu, či účasť na kongrese 
uviedlo spolu 7%, návštevu príbuzných, 
známych ďalších 6%)29. 

Ďalšie dôležité zistenie: jednodňoví výletníci 
tvorili 33,7% návštevníkov.  

 

Tabuľka č. 10: Účel návštevy Bratislavy v roku 2016 
 

Ukazovatele motivácie návštevníkov Bratislavy Celkom  
v % 

Dovolenka 23,08 
Služobná cesta, pracovné rokovanie 4,37 
Služobná cesta, kongres 1,33 
Veľtrh,  výstava 1,60 
Kultúrne podujatie (festival, predstavenie) 3,81 
Kultúrne pamiatky, história, umenie 23,39 
Gastronómia 9,37 
Športové podujatia, pasívna účasť 2,93 
Športové podujatia, aktívna účasť 0,44 
Nočný život 2,10 
Ľudia, atmosféra 12,83 
Zážitok (adrenalín, šport, nostalgia) 1,77 
Nákupy 2,60 
Návšteva príbuzných, známych 6,42 
Iné  5,42 

Zdroj: Realizácia primárneho prieskumu on-line prieskum a anketový prieskum, spracovanie 
dotazníkov vo forme dátového zdroja, analýza, vyhodnotenie prieskumu a návrh odporúčaní pre BTB 
– záverečná správa, Ekonomická univerzita v Bratislave, november 2016 
 

Účel návštevy Bratislavy 
v rokoch 2017 – 2019  
 
Náš prieskum, ktorý sme realizovali na 
prelome rokov 2020 / 2021 ukázal, že 
najčastejším dôvodom návštevy Bratislavy  
 

 
28 Novacká, Ľ. a kol.: Realizácia primárneho 
prieskumu, on-line prieskum a anketový prieskum, 
spracovanie dotazníkov vo forme dátového zdroja, 
analýza, vyhodnotenie prieskumu a návrh odporúčaní 
pre potreby BTB, november 2016, n = 1 354 
29 Prieskum v roku 2016 bol realizovaný jednak 
prostredníctvom F2F interview na miestach s vysokou 

 
je vo všeobecnosti návšteva príbuzných 
(rodiny, známych) . Ako hlavný účel  
návštevy mesta ho uvádza až 25% 
návštevníkov30 (Pozri. Graf č. 7 na 
nasledujúcej strane). 
 

 

frekvenciou pohybu turistov (letisko, železničná 
stanica, osobný prístup, TIC, a i.) a jednak 
prostredníctvom webového rozhrania 
www.visitbratislava.sk 
30 Návšteva Bratislavy, online prieskum, november 
2020 – január 2021, n = 699  
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Graf č. 7: Hlavný účel návštevy Bratislavy v rokoch 2017 - 2019 

 

Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 699 

 

 
Na to, aby sme mohli identifikovať 
dovolenkových (leisure) návštevníkov 
mesta, vyňali sme z analýzy obchodných 
cestujúcich (business travel)31, ktorých 
podiel na celkovej návštevnosti 
predstavoval 20%. Zvyšných 80% 
návštevníkov označujeme pojmom 
dovolenkoví (leisure) návštevníci. 32 

80%  
leisure návštevníkov Bratislavy 
Tretina týchto – t.j. dovolenkových -
návštevníkov za hlavný účel cesty do 
Bratislavy uvádza návštevu rodiny, 
príbuzných. Túto skutočnosť potvrdzuje aj 
skutočnosť, že až 39 % dovolenkových 
turistov využíva ubytovanie u rodiny, 
príbuzných alebo známych. Nikto z nich 
neprichádza do Bratislavy ani pracovne, 
ani za poznatkami. (Pozri: Graf č. 7) 33 

 
31 Obchodní cestujúci neboli predmetom zadania. 
32 Návšteva Bratislavy, CASI prieskum, november 
2020 – január 2021, n = 699 

Kto sú dovolenkoví návštevníci  
(a čím sa líšia od obchodných 
cestujúcich) 34 
Z hľadiska socio-demografie sú to ...: 

§ skôr ženy (53% z nich) 
§ ľudia vo veku 18 až 24 rokov (22%) 

a potom aj vo veku 65 a viac rokov 
(8%) 

§ so stredoškolským vzdelaním 
s maturitou (51%) 

Z hľadiska vybraných služieb - ľudia, ktorí 
využívajú v Bratislave najmä: 
§ mestskú hromadnú dopravu (88% 

z nich) 
§ služby turistického infocentra (17%) 
§ vyhliadkové vozidlo Prešporáčik (11%) 

 
 

33 tamže 
34 tamže 
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4%

4%

5%
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12%

14%
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Aký bol hlavný účel vašej poslednej návštevy Bratislavy?
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Graf č. 8: Hlavný účel návštevy Bratislavy dovolenkových návštevníkov v rokoch 2017 - 2019 

 
Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 699 

 
Hoci mnohí dovolenkoví návštevníci 
deklarujú záujem o kultúru a umenie 
(spolu 13% z nich), konkrétne tieto 
produkty cestovného ruchu (atraktivity) 
vyhľadávajú v menšej miere než napr. 
business návštevníci. 

Dovolenkový cestovný ruch je teda najmä 
o pamätihodnostiach a návšteve ZOO. Až 
39% dovolenkových návštevníkov uvádza, 
že počas pobytu v Bratislave navštívili 
niektorú z pamätihodností ako napr. 
Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Hrad 
Devín a pod; 20% uvádza návštevu ZOO. 

Z konkrétnych podujatí ich oslovuje 
predovšetkým Kultúrne leto a Hradné 
slávnosti (27% leisure návštevníkov sa 
zúčastnilo niektorej z akcií v rámci tohto 
podujatia) a Bratislavské mestské dni 
(takisto 27% leisure návštevníkov). 

 

Jednodňoví návštevníci 
Bratislavy (same-day visitors)35 

47%  
návštevníkov Bratislavy 
 
Jednodňoví návštevníci tvoria najväčšiu 
skupinu návštevníkov Bratislavy. 
Prichádzajú sem najmä kvôli nákupom, 
pracovným povinnostiam (porada, 
školenie, niečo vybaviť na úradoch a pod.) 
alebo za rodinou. Existujú však značné 
rozdiely v ich motiváciách návštevy podľa 
toho, či ide o návštevníkov zo Slovenska 
alebo zo zahraničia. Zatiaľ čo domáci 
jednodňoví návštevníci najčastejšie 
uvádzajú iné dôvody (napr.: návšteva 
lekára, hospitalizácia, lekárske vyšetrenie 
a pod.) a pracovné povinnosti; jednodňoví 
návštevníci zo zahraničia častejšie 
uvádzajú tranzit, nákupy, ale tiež históriu, 
a pamiatky.  

 
35 Návšteva Bratislavy, online prieskum, november 
2020 – január 2021, n = 699 
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Aký bol hlavný účel Vašej poslednej návštevy Bratislavy?
Odpovede iba dovolenkových návštevníkov mesta. 
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Tabuľka č. 11: Účel návštevy jednodňových návštevníkov Bratislavy; domáci vs. zahraniční 
návštevníci 

 

Hlavný účel jednodňových návštevníkov Bratislavy  domáci zahraniční 
nákupy 17% 20% 
pracovné povinnosti 12% 7% 
rodina 12% 13% 
oddych 8% 7% 
história, pamiatky 7% 13% 
kultúra a umenie 7% 7% 
tranzit 6% 20% 
zábava 3% 0% 
šport 2% 0% 
poznatky 2% 0% 
niečo iné 23% 13% 

       Total 100% 100% 
Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 699 

 
 
Takmer 90% jednodňových návštevníkov – a to tak domácich ako aj zahraničných - 
prichádza do Bratislavy predovšetkým relaxovať, ak do toho zahrnieme aj nákupy i návštevu 
rodiny (leisure turizmus). 

 
 

Návšteva rodiny a/lebo  
priateľov (VFR - Visiting family 
& friends)36 
V prieskume sme identifikovali ďalšiu 
dôležitú skupinu návštevníkov. Ide o ľudí,  
ktorí počas svojho pobytu v Bratislave 
nevyužili služby žiadneho z ubytovacích 
zariadení cestovného ruchu, ale boli 
ubytovaní u rodiny, priateľov alebo 
známych.   

 

 

31%  
návštevníci, ktorí do Bratislavy 
prichádzajú za rodinou, priateľmi, 
známymi  
Až pre 50% z nich bola hlavným účelom 
pobytu v Bratislave návšteva rodiny 
(priateľov, známych). Tento dôvod 
najčastejšie uvádzali tak domáci, ako aj 
zahraniční návštevníci mesta.  

VFR návštevníci zo zahraničia – okrem 
toho, že využili ubytovanie u svojich 
známych – častejšie tiež ako dôvod 
návštevy uvádzajú kultúru a umenie, 
pracovné povinnosti, nákupy a poznatky. 
 

 

 

 
36 Návšteva Bratislavy, online prieskum, november 
2020 – január 2021, n = 699 
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Tabuľka č. 12: Účel návštevy VFR návštevníkov Bratislavy; domáci vs. zahraniční  

 
Hlavný účel návštevy BA domáci zahraniční 
rodina 50% 28% 
oddych 13% 13% 
história, pamiatky 7% 8% 
kultúra a umenie 6% 15% 
pracovné povinnosti 5% 13% 
zábava 5% 5% 
nákupy 2% 8% 
poznatky 1% 5% 
šport 1% 0% 
tranzit 1% 0% 
niečo iné 10% 5% 
Spolu 100% 100% 

Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 699 
 

 

Zatiaľ čo domáci VFR sú vyslovene zameraní na dovolenkový turizmus, u zahraničných VFR 
návštevníkov sa návšteva rodiny do značnej miery prekrýva aj s pracovnými povinnosťami.   
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4.3. Spôsob dopravy 
 
Hoci by sa mohlo zdať, že v centre 
Bratislavy bolo v rokoch 2017 – 2019 veľa 
organizovaných skupín turistov, drvivá 
väčšina návštevníkov prichádza do 
Bratislavy individuálne. 

92%  
individuálne 
To znamená, že približne 9 z 10 
návštevníkov Bratislavy si všetky 

náležitosti pobytu v Bratislave riešili sami, 
vo vlastnej réžii, resp. so svojimi blízkymi. 
Zvyšných 8% návštevníkov do Bratislavy 
prichádza v rámci organizovaného 
cestovania, t.j. náležitosti ako dopravu či 
ubytovanie vybavovala cestovná 
kancelária, firma, klub, nadácia a pod. 

Viac ako polovica návštevníkov prichádza 
do Bratislavy osobným automobilom, 
ďalších 35% vlakom a 8% autobusom. 

Tabuľka č. 13: Spôsob dopravy návštevníkov mesta pri poslednej návšteve Bratislavy  

55% 35% 8% 1% 1% 
 
 

    

Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 699 
 

Autom prichádzajú predovšetkým 
návštevníci mesta zo Slovenska, ďalej tí, 
ktorí tu strávia iba jeden deň a aj to 
častokrát nie celý (bez prenocovania) a tí, 
ktorí sem prídu pracovne (obchodní 
cestujúci). 

Vlakom prichádzajú navštíviť mesto 
viacdňoví návštevníci. 

Autobus využívajú relatívne častejšie tzv. 
dovolenkoví návštevníci37.  

 
1,9 mil.  
vybavených cestujúcich  
lietadlom ročne 
Bratislavské letisko ročne vybaví spolu na 
prílete a odlete približne 1,9 mil. cestujú-
cich38, letisko však nemá možnosť zistiť, 
koľkí z nich sú turisti a koľkí z nich sú 
občania Slovenskej republiky pracujúci 
v zahraničí, ktorí sa niekoľkokrát do roka 
vracajú domov39. 

 

 
37 Návšteva Bratislavy, CASI prieskum, november 
2020 – január 2021, n = 699 
38 bts.aero 
39 Podľa prieskum Podnikateľskej aliancie 

Slovenska pracuje v zahraničí 300 000 Slovákov 
a ďalších 30 000 v zahraničí študuje. Cit. Podľa: 

500 000  
počet lodných pasažierov,  
ktorí vystúpili v bratislavskom prístave 
za rok 
 
Pri stanovení tohto počtu sme vychádzali 
z predpokladu, že tí, ktorí sa plavia po 
Dunaji, spravidla z Viedne pokračujú cez 
Bratislavu do Budapešti a ďalej. Odhad sa 
opiera o benchmarkovú štúdiu z Viedne40 
a o prieskum medzi spoločnosťami 
poskytujúcimi lodnú dopravu v Bratislave. 

Ústav pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
(www.uszz.sk) 

40 Odhad na základe štúdie WKO Kristof Tomej: 
Danube River Cruises: Impacts on the Tourism 
Industry of Vienna, ktorá indikovala takmer 500 
tisíc lodných turistov v r. 2016 – 2017.  
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4.4. Turisti (Overnight visitors) 
 

V Bratislave sa v zariadeniach cestovného 
ruchu ročne ubytuje cca 1,3 – 1,4 mil. 
turistov (v roku 2019 to bolo 1 395 896 
ľudí). Aké možnosti ubytovania majú 
k dispozícií a do akej miery je využitá 
kapacita bratislavských ubytovacích 
zariadení?  

Za uplynulých 5 rokov sa v Bratislave 
počet ubytovacích zariadení zvýšil zo 149 
(rok 2015) na 279 (rok 2019). Ako vidno 
z tabuľky, najvýraznejšie narástol počet 
ubytovacích zariadení v kategórií 
kempingy a ostatné, ale zdvojnásobil sa 
tiež počet turistických ubytovní.  

 

Kapacita a výkony ubytovacích zariadení podľa kategórií 2015 - 2019 

Tabuľka č. 14: Kapacita ubytovacích zariadení cestovného ruchu v Bratislave – ubytovacie zariadenia 
 

Kategória ubytovacieho 
zariadenia 2015 2016 2017 2018 2019 

 Ubytovacie zariadenia 
Spolu 149 151 153 171 279 
z toho           

hotely a motely 75 76 73 73 82 
v tom           

***** a **** 36 36 35 35 37 
*** 26 26 25 26 32 
** 9 8 7 7 8 
* 4 6 6 5 5 

botely 3 3 4 5 5 
turistické ubytovne 11 12 11 11 22 
penzióny 15 16 17 19 23 
kempingy a ostatné 37 33 37 42 68 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 

Tabuľka č. 15: Kapacita ubytovacích zariadení cestovného ruchu v Bratislave - izby 
 

Kategória ubytovacieho 
zariadenia 2015 2016 2017 2018 2019 

Izby 
Spolu 8 432 8 147 7 691 7 475 8 427 
z toho           

hotely a motely 6 232 5 778 5 599 5 767 5 971 
v tom           

***** a **** 3 774 3 548 3 465 3 687 3 861 
*** 1 564 1 330 1 307 1 263 1 283 
** 723 456 382 384 394 
* 171 444 445 433 433 

botely  80 80 111 115 115 
turistické ubytovne 559 624 807 332 512 
penzióny 233 228 211 211 360 
kempingy a ostatné 1 106 1 189 716 845 1 137 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 
 
Napriek zvýšenému celkovému počtu 
ubytovacích zariadení, kapacita izieb sa 
po čiastočnom poklese v rokoch 2016 
a 2017 dostala prakticky na rovnakú 

úroveň ako v roku 2015 – t.j. na necelých 
8,5 tis, izieb. 

Počet lôžok sa v roku 2019 zvýšil najmä 
v kempingoch, penziónoch a hoteloch 
nižšej kategórie (1-hviezdičkové). 
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Tabuľka č. 16: Kapacita ubytovacích zariadení cestovného ruchu v Bratislave - lôžka 
 

Kategória ubytovacieho 
zariadenia 2015 2016 2017 2018 2019 

 Lôžka 
Spolu 18 202 17 626 16 737 16 368 19 061 
z toho           
hotely a motely 12 804 11 898 11 541 11 977 12 469 
v tom           

***** a **** 7 464 7 066 6 918 7 442 7 781 
*** 3 300 2 732 2 661 2 612 2 737 
** 1 659 1 051 900 908 939 
* 381 1 049 1 062 1 015 1 012 

botely 167 192 253 253 250 
turistické ubytovne 1 449 1 684 2 000 932 1 538 
penzióny 592 555 505 540 931 
kempingy a ostatné 2 540 2 573 1 721 2 106 2 917 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 
 

 

Tabuľka č. 17: Využitie stálych lôžok (miest) v % 
 

Kategória ubytovacieho 
zariadenia 2015 2016 2017 2018 2019 

 Využitie stálych lôžok (miest) čisté (%) 
Spolu 35,0 39,5 44,0 42,8 42,7 
z toho           

hotely a motely . . . . . 
v tom           

***** a **** 41,5 46,3 49,3 46,7 48,8 
*** 28,4 35,6 38,6 37,9 37,1 
** 28,9 29,7 33,4 37,1 36,5 
* 36,0 35,4 41,2 42,5 34,2 

botely 28,6 50,9 35,9 37,0 34,8 
turistické ubytovne 47,8 56,1 51,7 47,9 42,4 
penzióny 13,2 15,6 20,0 26,1 31,2 
kempingy a ostatné 30,6 31,8 43,3 42,9 42,2 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 

 

 
 
Využitie stálych lôžok rástlo najmä 
v rokoch 2015 – 2017; od roku 2018 
stagnuje. Nadpriemerné využitie stálych 
lôžok v posledných rokoch dosahujú iba 

hotely najvyššej kategórie (4* a 5*); ich 
obsadenosť sa blíži k 50 percentám. 
Naopak – najnižšie mieru obsadenosti 
dosahujú penzióny, hotely najnižšej 
kategórie i botely. 
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Tabuľka č. 18: Návštevníci v ubytovacích zariadeniach 
 

Kategória ubytovacieho 
zariadenia 2015 2016 2017 2018 2019 

Návštevníci spolu 
Spolu 1 064 725 1 226 385 1 291 008 1 290 056 1 395 896 
z toho           

hotely a motely 908 622 1 024 578 1 078 087 1 056 784 1 093 706 
v tom           

***** a **** 657 109 738 416 774 908 758 383 817 569 
*** 168 864 194 474 215 386 211 633 196 123 
** 56 450 57 650 42 732 41 762 38 312 
* 26 199 34 038 45 061 45 006 41 702 

botely 10 246 19 593 18 559 22 025 20 412 
turistické ubytovne 25 175 50 352 61 602 56 257 68 605 
penzióny 7 321 11 070 12 682 18 040 35 646 
kempingy a ostatné 107 424 106 775 99 782 126 585 151 375 

z toho zahraniční návštevníci 
Spolu 721 033 831 151 871 316 884 646 967 851 
z toho           

hotely a motely 644 573 731 627 767 042 760 800 787 010 
v tom           

***** a **** 520 922 585 350 614 034 609 607 627 692 
*** 89 596 105 755 114 773 112 650 122 711 
** 22 674 25 409 17 843 18 979 18 268 
* 11 381 15 113 20 392 19 564 18 339 

botely 8 784 16 436 14 684 14 335 13 565 
turistické ubytovne 3 465 16 055 23 141 26 279 47 141 
penzióny 2 735 3 904 4 426 7 521 15 974 
kempingy a ostatné 57 942 53 433 47 675 68 883 83 660 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 

 
 
Význam 4* a 5* hotelov pre Bratislavu 
 

13% ubytovacích zariadení 
37 hotelov najvyššej kategórie  
predstavuje iba 13% ubytovacích 
zariadení cestovného ruchu v Bratislave 

46% všetkých izieb 
3 861 lôžok v týchto hoteloch reprezentuje 
46% všetkých izieb ubytovacích izieb 
v Bratislave. 

 

41% kapacity všetkých lôžok 
7 781 lôžok v týchto hoteloch predstavuje 
41% kapacity lôžok v Bratislave. 

 

59% návštevníkov  
817 569 hostí v 4 a 5 hviezdičkových 
hoteloch predstavuje až 59% všetkých 
ubytovaných počas roka v Bratislave. 
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Graf č. 9: Prehľad vývoja počtu prenocovaní a rozdelenia na domácich a zahraničných  

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 

 

Graf č. 10: Vývoj počtu prenocovaní a využitia stálych lôžok ubytovacích kapacít 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 

 
Graf č. 11: Prehľad vývoja počtu prenocovaní a rozdelenia na domácich a zahraničných  

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 
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Graf č. 12: Prehľad vývoja počtu prenocovaní a rozdelenia na domácich a zahraničných  

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 

 

Graf ukazuje, aký významný podiel predstavuje prenocovanie zahraničných 
návštevníkov v 4* a 5* hoteloch (tvorí až 45%) na všetkých prenocovaniach 
zahraničných a domácich návštevníkov v ostatných ubytovacích zariadeniach. 

 

Tabuľka č. 19: Vývoj počtu prenocovaní podľa kategórie ubytovacieho zariadenia 
 
Kategória ubytovacieho 
zariadenia 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet prenocovaní návštevníkov spolu 
Spolu 2 257 218 2 603 883 2 719 733 2 691 787 2 850 755 

z toho            

hotely a motely 1 560 644 1 734 011 1 772 282 1 747 693 1 864 684 

v tom           

***** a **** 1 041 715 1 165 877 1 203 307 1 170 063 1 312 448 

*** 310 918 358 728 363 962 352 665 339 477 

** 158 035 128 207 101 046 110 030 108 860 

* 49 976 81 199 103 967 114 935 103 899 

botely 15 284 31 303 28 820 32 662 30 381 

turistické ubytovne 240 805 324 519 331 721 285 352 195 075 

penzióny 24 710 30 472 37 931 49 447 85 558 

kempingy a ostatné 396 626 445 392 503 503 554 909 611 874 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 
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Graf č. 13: Vývoj počtu prenocovaní podľa kategórie ubytovacieho zariadenia 
 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 

 
 

Tabuľka č. 20: Výkony ubytovacích zariadení. Vývoj počtu prenocovaní, tržieb za ubytovanie, 
priemernej ceny za ubytovanie a využitia stálych lôžok. 

 
Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 2019 
Návštevníci spolu 1 064 725 1 226 385 1 291 008 1 290 056 1 395 896 
z toho            

zahraniční návštevníci 721 033 831 151 871 316 884 646 967 851 
Počet prenocovaní spolu 2 257 218 2 603 883 2 719 733 2 691 787 2 850 755 
z toho           

zahraniční návštevníci 1 278 628 1 472 695 1 521 290 1 563 529 1 745 351 
Priemerný počet prenocovaní 
spolu 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 

z toho            
zahraniční návštevníci 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 

Tržby za ubytovanie  
(tis. EUR) 74 763 93 693 99 371 98 356 120 003 

Priemerná cena za ubytovanie 
(EUR)  33,12 35,98 36,50 36,54 42,09 

Využitie stálych lôžok (miest) 
čisté (%) 35,0 39,5 44,0 42,8 42,7 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 
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Kapacita a výkony ubytovacích zariadení podľa okresov  
 

Tabuľka č. 21: Kapacita a výkony ubytovacích zariadení podľa okresov - 2017  

Ukazovateľ Spolu v tom okres Bratislava 
I II III IV V 

Ubytovacie zariadenia spolu 153 65 39 26 13 10 
- z toho hotely, motely, 
botely, penzióny 94 35 28 14 7 10 

Počet izieb 7 691 3 063 2 630 1 359 401 238 
Počet lôžok 16 737 6 461 5 959 2 919 839 559 
Počet návštevníkov 1 291 008 642 050 418 924 154 440 39 497 36 097 
- z toho zahraniční 871 316 521 053 239 785 83 535 6 071 20 872 
- z toho domáci 419 692 120 997 179 139 70 905 33 426 15 225 
Počet prenocovaní 2 719 733 1 087 181 897 686 409 856 264 097 64 913 
Tržby za ubytovanie 
(tis. EUR) 99 371 59 889 24 440 11 377 1 273 2 393 

Priemerná cena  
za ubytovanie (EUR) 36,5 55,1 27,4 27,8 4,8 36,9 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 

 
Tabuľka č. 22: Kapacita a výkony ubytovacích zariadení podľa okresov - 2018  

Ukazovateľ Spolu v tom okres Bratislava 
I II III IV V 

Ubytovacie zariadenia spolu 171 78 40 25 16 12 
- z toho hotely, motely, 
botely, penzióny 97 38 29 11 7 12 

Počet izieb 7 475 3 351 2 400 1 030 433 241 
Počet lôžok 16 368 7 123 5 380 2 306 939 620 
Počet návštevníkov 1 290 056 663 590 406 288 145 804 38 231 36 143 
- z toho zahraniční 884 646 541 887 235 776 82 684 6 628 17 671 
- z toho domáci 405 410 121 703 170 512 63 120 31 603 18 472 
Počet prenocovaní 2 691 787 1 127 825 843 873 404 728 252 667 62 694 
Tržby za ubytovanie 
(tis. EUR) 98 356 60 356 24 355 10 433 1 212 2 000 

Priemerná cena  
za ubytovanie (EUR) 36,5 53,5 28,9 25,8 4,8 31,9 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 

 
Tabuľka č. 23: Kapacita a výkony ubytovacích zariadení podľa okresov - 2019  

Ukazovateľ Spolu v tom okres Bratislava 
I II III IV V 

Ubytovacie zariadenia spolu 279 145 54 42 19 19 
- z toho hotely, motely, 
botely, penzióny 110 45 28 14 8 15 

Počet izieb 8 427 3 786 2 524 1 219 535 363 
Počet lôžok 19 061 8 495 5 750 2 800 1 154 862 
Počet návštevníkov 1 395 896 760 091 411 106 136 961 40 620 47 118 
- z toho zahraniční 967 851 616 530 242 638 76 761 8 080 23 842 
- z toho domáci 428 045 143 561 168 468 60 200 32 540 23 276 
Počet prenocovaní 2 850 755 1 350 658 797 409 363 934 249 166 89 588 
Tržby za ubytovanie 
(tis. EUR) 120 003 78 286 27 461 9 525 1 542 3 189 

Priemerná cena  
za ubytovanie (EUR) 42,09 57,96 34,44 26,17 6,19 35,60 

Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 
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Graf č. 14: Tržby za ubytovanie podľa okresov 
Bratislavy 

 

Graf č. 15: Sezónnosť – počet prenocovaní 
v jednotlivých mesiacoch rokov 2017 - 2019 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty    Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 
 
 

 
Graf č. 16: Počet prenocovaní zahraničných návštevníkov podľa krajín 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 
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Kto sú návštevníci s prenocovaním 
 
Oficiálne štatistiky neregistrujú, či 
viacdňový turista pricestuje do Bratislavy 
(alebo iného cieľového miesta) za 
dovolenkovým účelom alebo za účelom 
podnikania. Na odhad rozdelenia medzi 
leisure hosťami a business hosťami sme 

pripravili dotazník pre členov hotelovej 
komory BTB. Hotely boli požiadané, aby 
rozdelili svojich návštevníkov na 
voľnočasových a biznisových na mesačnej 
báze podľa vlastných štatistík a/alebo 
podľa svojich najlepších znalostí. 

 
Tabuľka č. 24: Rozdelenie hotelových hostí na leisure a business a na domácich a zahraničných 
 

 
Leisure 
Domáci 

Leisure   
Zahraniční 

Business 
Domáci 

Business 
Zahraniční 

tržby za ubytovanie 9% 45% 13% 33% 

podiel na prenocovaniach 12% 51% 11% 26% 
Zdroj: Prieskum členov hotelovej komory BTB, odpovedalo 33% 4 a 5* hotelov (15% všetkých 
ubytovacích kapacity v Bratislave) v r. 2019 

 

78%  
tržieb za ubytovanie v 4 a 5 * hoteloch  
predstavujú zahraniční návštevníci 
 
Graf č. 17: Počet prenocovaní zahraničných návštevníkov podľa krajín 

 

 
 

Zdroj: Prieskum členov hotelovej komory BTB, odpovedalo 33% 4 a 5* hotelov (15% všetkých 
ubytovacích kapacity v Bratislave) v r. 2019 

zahraniční dovolenkoví 
45%

zahraniční obchodní
33%

domáci dovolenkoví 
9%

domáci obchodní 
13%

Tržby návštevníkov za ubytovanie v 4* a 5* hoteloch
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Graf č. 18: Obsadenosť a štruktúra ubytovaných návštevníkov podľa leisure – business a domáci – 
zahraniční v 4 a 5 hviezdičkových hoteloch v r. 2019 

 
Zdroj : vlastný prieskum reprezentuje 33% ubytovacej kapacity 4 a 5 hviezdičkových hotelov 
v Bratislave v r. 2019 

 
Lenže väčšina viacdňových  
turistov nie je ubytovaná  
v hoteloch 
 

Turisti – návštevníci, ktorí strávia 
v destinácii viac než jednu noc – tvoria 
viac než polovicu návštevníkov Bratislavy . 
Primárny prieskum, ktorý sme zrealizovali 
medzi návštevníkmi Bratislavy odhalil 
skutočnosť, že dovolenkoví návštevníci 
s prenocovaním (overnight visitors) sú 
predovšetkým mladí ľudia, ktorí 
prichádzajú do Bratislavy navštíviť svoju 
rodinu, priateľov či známych a pricestujú 
obyčajne vlakom. Viac ako polovica z nich 
u rodiny či priateľov aj prespáva41. 
 

Navštíviť rodinu  
Pre takmer tretinu turistov je hlavným 
účelom návštevy Bratislavy návšteva 

 
41 Návšteva Bratislavy, online prieskum, november 
2020 – január 2021, n = 699 

rodiny, priateľov či známych. Oproti 
ostatným výrazne menej často uvádzajú 
ako hlavný dôvod nákupy. 
 

66% mladí ľudia. Z hľadiska veku sú 
to predovšetkým ľudia vo veku 18 až 44 
rokov, ktorí tvoria dve tretiny turistov.  
 

44% vlakom 
V porovnaní s výletníkmi, výrazne 
častejšie do Bratislavy prichádzajú vlakom 
(až 44% z nich) 
 

58% u rodiny 
Takmer 60% turistov prespáva u svojej 
rodiny, známych či priateľov; 29% využíva 
ubytovacie zariadenia (hotel, hostel, 
penzión) a 7% sa zvykne ubytovať na 
súkromí prostredníctvom Airbnb, či inej 
aplikácie zdieľanej ekonomiky. 

43%
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Kto sú návštevníci s prenocovaním 
(a čím sa líšia od návštevníkov bez 
prenocovania) 42 
 
Z hľadiska socio-demografie sú to skôr: 
§ ľudia vo veku 18 až 34 rokov (43%) 
§ s vysokoškolským vzdelaním (35%) 

 
 
 
 

Z hľadiska vybraných služieb sú to ľudia, 
ktorí využívajú v Bratislave najmä: 
§ mestskú hromadnú dopravu (89% 

z nich) 
§ službu zdieľaných bicyklov  

/ e-kolobežiek (18% z nich) 
§ služby turistického infocentra (16%) 
§ prehliadku mesta so sprievodcom 

(14%) 
§ motorové člny na Dunaji (12%) 
§ vyhliadkové vozidlo Prešporáčik (11%)

Graf č. 19: Turisti a ich hlavný účel návštevy Bratislavy 

 
Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 699 

 

 

Turisti sú, pochopiteľne tou skupinou 
návštevníkov, ktorí chcú zažiť mesto 
a jeho atmosféru naplno. Hoci pre 30% 

z nich je hlavným dôvodom návštevy 
rodina, známi, tak až tri štvrtiny turistov 
navštívi nejaké (aspoň jedno) podujatie / 
atraktivitu mesta.43 

 
 

 
 

 
42 tamže 43 Návšteva Bratislavy, online prieskum, november 

2020 – január 2021, n = 699 
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Graf č. 20: Turisti a návštevnosť vybraných typov podujatí / atraktivít  
 

 
Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 699 

 

 

Tabuľka č. 25: Využívanie vybraných služieb turistami počas ich pobytu v Bratislave 

 
Služby Turisti Rozdiel oproti 

priemeru 
mestská hromadná doprava / MHD 89% + 32 

zdieľané bicykle (bikesharing) /e-kolobežky 18% + 9 
turistické infocentrum 16% + 7 
prehliadka mesta so sprievodcom 14% + 7 
motorové člny na Dunaji 12% + 6 
vyhliadkové vozidlo Prešporáčik 11% + 6 
autopožičovňa 6% + 4 
oficiálna turistická destinačná karta 3% + 1 

Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 699 
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4.5. Výletníci (Same-day visitors) 
 

 
Primárny prieskum, ktorý sme zrealizovali 
medzi návštevníkmi Bratislavy odhalil 
skutočnosť, že tí, ktorí prichádzajú do 
Bratislavy len na jeden deň, sú 
predovšetkým ľudia strednej generácie, 
ktorí prichádzajú do Bratislavy autom a to 
predovšetkým za nákupmi44. 

 
Za nákupmi 
Pre viac ako pätinu výletníkov sú hlavným 
účelom návštevy Bratislavy nákupy 
a oproti turistom výrazne častejšie aj 
tranzit (9%). 
 

46% stredná generácia 
Výletníci – návštevníci, ktorí strávia 
v destinácii jeden deň bez prenocovania – 
tvoria bezmála polovicu návštevníkov 
Bratislavy. Z hľadiska veku sú to 
predovšetkým ľudia vo veku 35 až 54 
rokov, ktorí tvoria takmer polovicu 
výletníkov.  
 

61% autom 
V porovnaní s turistami, výrazne častejšie 
do Bratislavy prichádzajú autom (až 61% 
z nich), resp. autobusom (10% z nich). 
 

Kto sú jednodňoví návštevníci  
(a čím sa líšia od turistov) 45 
Z hľadiska socio-demografie sú to skôr: 
§ ľudia vo veku 35 až 54 rokov (46%) 
§ so stredoškolským vzdelaním s 

maturitou (51%) 

 
Z hľadiska vybraných služieb sú to ľudia, 
ktorí využívajú v Bratislave najmä, resp. 
iba: 
§ mestskú hromadnú dopravu (87% 

z nich) 

 
Graf č. 22: Hlavný účel návštevy Bratislavy jednodňových návštevníkov  

 
Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 699 

 
44 Návšteva Bratislavy, online prieskum, november 
2020 – január 2021, n = 699 

45 tamže 

3%
3%

4%
7%

9%
9%

10%
16%
16%

22%

šport
poznatky

zábava, nočný život
tranzit

história
kultúra a umenie

oddych
pracovné povinnosti

rodina
nákupy

Aký bol hlavný účel Vašej poslednej návštevy Bratislavy?
(Odpovede návštevníkov bez ubytovania) 



Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave  
      

 52 

Spomedzi návštevníkov, ktorí v Bratislave 
nenocovali, bola štvrtina takých, ktorí 
pricestovali za pracovnými povinnosťami 
resp. za poznatkami. Vo väčšine prípadov 
išlo o pracovné stretnutie alebo obchodné 
rokovanie (spolu 65% v rámci tých, ktorí 
do Bratislavy prišli kvôli pracovným 
povinnostiam alebo za poznatkami).  
 
53% žiadne podujatie / atraktivita 
Viac ako polovica výletníkov nenavštívila 
v Bratislave žiadne podujatie. Ak niekto 
z výletníkov príde do Bratislavy na jeden 
deň kvôli oddychu, zvykne navštíviť 
niektorú z pamätihodností mesta (20% 
výletníkov), resp. ZOO (10% výletníkov). 

Spomedzi konkrétnych podujatí výletníci 
zvyknú navštíviť v zime Vianočné trhy 
(61% z nich), v lete Kultúrne leto (31% 
z nich).46 
 
História + zábava + kultúra  
+ gastronómia 
Na základe prieskumu medzi obyvateľmi  
Slovenska je z predloženého zoznamu 
atraktivít Bratislavy najväčší záujem 
o históriu, pamiatky, architektúru 
(deklaruje 71% obyvateľov SR), ďalej o 
zábavné atrakcie ako ZOO, či plavba 
loďou (57% obyvateľov SR), návšteva 
divadla, kina, koncertu (50%) a taktiež o 
gastronómiu (48%). 

 
Graf č. 23: Záujem o atraktivity Bratislavy potenciálnych návštevníkov zo Slovenska 
 

 
Zdroj: Čo si myslíte o Bratislave? CASI (online prieskum), BTB, leto 2020, n = 3 044 obyvateľov SR 

  

 
46 Návšteva Bratislavy, online prieskum, november 
2020 – január 2021, n = 699 
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4.6 Štruktúra a objem výdavkov návštevníkov Bratislavy 
 

Rozhodujúcim ukazovateľom pre výpočet 
priameho ekonomického dopadu 
cestovného ruchu na Bratislavu je 
poznanie výdavkov turistov. Prieskum 
výdavkov bol naposledy realizovaný v roku 
2016 (Novacká a kol.) Priemerné výdavky 
v prepočte na osobu a deň počas pobytu 
v Bratislave vtedy dosiahli 42,29 EUR 
(vážený priemer), tieto však nezohľadňovali 
pravdepodobne rozdielne výdavky 

domácich a zahraničných, ani leisure 
a business návštevníkov. 

Priemerné výdavky turistu počas celého 
pobytu v Bratislave boli v roku 2016 
vyčíslené sumou 97,97 EUR (vážený 
priemer)47.   

Náš prístup k výpočtu celkového 
ekonomického vplyvu cestovného ruchu 
na destináciu spočíva v nasledovnej 
tabuľke: 

 

 

Výdavky návštevníkov Bratislavy sme 
v rámci leisure cestovného ruchu zisťovali 
prostredníctvom online prieskumu, v 
ktorom sme o. i. zisťovali dĺžku pobytu 
respondentov v Bratislave, účel návštevy, 
resp. či sa respondenti zúčastnili nejakého 
pracovného alebo obchodného stretnutia, 
aké boli ich náklady na ubytovanie a 
výdavky za vybrané položky (jedlo, 
nápoje, nákupy nepotravinárskeho tovaru, 
suveníry, návšteva pamätihodností mesta, 
kultúrnych podujatí a i.) 

 
47 Realizácia primárneho prieskumu on-line prieskum 
a anketový prieskum, spracovanie dotazníkov vo 
forme dátového zdroja, analýza, vyhodnotenie 
prieskumu a návrh odporúčaní pre BTB – záverečná 

 

Respondentov sme rozdelili na: 

§ výletníkov (same-day visitors) 

§ turistov (overnight visitors) 
 

- pričom každú zo skupín sme ešte ďalej 
rozčlenili na: 

§ domácich návštevníkov 

§ zahraničných návštevníkov.  

správa, Ekonomická univerzita v Bratislave, 
november 2016 

 



Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave  
      

 54 

Výletníci (same-day visitors) 
 
Tabuľka č. 26: Štruktúra výdavkov výletníkov 
 

Výletníci (Same-day visitors) 
(použité medianové hodnoty á deň) Domáci Zahraniční 

počet dní  1 1 
ubytovanie (osoba/1 noc) -  € -  € 
jedlo (reštaurácia, bistro, fast food) 20,00 € 15,00 € 
alkohol. nápoje (pub, bar, ...) 3,00 € -  € 
prehliadka mesta, múzeum, ... -  € 5,00 € 
športové podujatie (futbal, hokej, ...) -  € -  € 
kultúra a umenie (galéria, výstava, opera -  € 10,00 € 
darčeky resp. suveníry 1,50 € 18,00 € 
nákupy (nepotravinársky tovar) 20,00 € n/a 
doprava (MHD, taxi, bike sharing, ...) 1,00 € n/a 
TOTAL 45,50 € 48,00 € 

Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 699 

 
 

Turisti (overnight visitors) 
 

Tabuľka č. 27: Štruktúra výdavkov turistov 
 

Turisti (Overnight visitors) 
(použité medianové hodnoty á deň) Domáci Zahraniční 

počet dní  4 3 
ubytovanie (osoba/1 noc)  25,00 €    33,33 €  
jedlo (reštaurácia, bistro, fast food)  7,50 €      21,00 €  
alkohol. nápoje (pub, bar, ...) 2,50 €      10,00 €  
sightseeing tour, múzeum, ...           -   €      5,00 €  
športové podujatie (futbal, hokej, ...)            -  €            -  €  
culture & art (galéria, koncert, opera, ...)           -   €      3,33 €  
darčeky resp. suveníry     2,50 €     6,66 €  
nákupy (nepotravinársky tovar)     5,00 €  n/a 
doprava (MHD, taxi, bike sharing, ...)       1,50 €  n/a 
TOTAL / deň    44,00 €    79,32 €  
TOTAL / celý pobyt 176,00 € 237,96 € 

Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 699 



Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave  
      

 55 

Same-day visitors:  
Lodní pasažieri 
 
Pomerne veľkú skupinu same-day visitors 
(cca 500 000 ľudí ročne) predstavujú 
výletníci, ktorí do Bratislavy prichádzajú 
po Dunaji loďou - a to buď z Viedne alebo 
z Budapešti (zahraniční lodní pasažieri), 
resp. idú na výlet loďou na Devín či do 
Gabčíkova (zväčša domáci lodní 
pasažieri). 
 
Bratislava nedisponuje exaktnými údajmi 
o ich počte, ani o ich výdavkoch, preto 
sme na stanovenie výšky ich výdavkov 
zvolili jednak benchmark z Viedne, ale 
zároveň sme urobili vlastný prieskum 
s poskytovateľmi služieb pre lodných 
pasažierov v Bratislave. Tieto odhady 
indikovali podobnú spotrebu ako zvolený 
benchmarkový prieskum. 
 
 
 

 

 

 

Benchmark: 

61,74 EUR /os. 
Cestujúci počas svojho pobrežného 
pobytu okrem ceny za plavbu (a za 
rezervované balíčky) vo Viedni utratia 
v priemere 61,74 EUR na osobu48 Ide 
o výdavky výletných hostí za jedlo, 
suveníry, dopravu, múzeá a atrakcie a 
ďalšie služby a produkty v meste.  

Analýza GPS trackovania lodných 
cestujúcich kotviacich v prístavoch na 
Dunaji - napr. v Reichsbrücku - 
ukázala, že hostia majú tendenciu 
sledovať v meste hlavné trasy vedené 
turistickými sprievodcami a svoj pohyb 
obmedzujú zväčša len na centrum 
mesta.49 

 

 

 
 

 

 

 
  

 
48 Tomej, K.: Insights into the Onshore Begavior of 
river cruise passengers in Vienna. MODUL 
University Vienna 

49 Danube river cruises: Impacts on the tourism 
industry of Vienna. WKO Wien, August 2017 
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5. Zamestnanosť v cestovnom ruchu a príjmy  
 
 
 

Počet pracovných miest, ktoré 
vytvára CR na Slovensku 
Satelitný účet uvádza, že v roku 2018 bolo 
v odvetví cestovného ruchu v Slovenskej 
republike spolu takmer 178 tisíc pracov-
ných miest50, z toho 83,5% tvorili pracov-
né miesta zamestnancov a 16,5% pod-
nikateľov (fyzických osôb)51.  

V odvetviach CR bolo odpracovaných  
304 309 tisíc hodín, z toho 80,5% tvorili 
odpracované hodiny zamestnancov  
a 19,5% podnikateľov.  

Priemerný počet odpracovaných hodín 
zamestnancov predstavoval v sledovanom 
období 138 hodín a podnikateľov  
169 hodín za mesiac. 

V referenčnom roku bolo k dispozícii  
v charakteristických odvetviach CR –
medzinárodne porovnateľných takmer  
132 tisíc pracovných miest pre zamest-
nancov a takmer 17 tisíc pracovných 
miest pre podnikateľov.   

Najviac pracovných miest pre zamest-
nancov bolo obsadených v charakteris-
tických medzinárodne porovnateľných 
odvetviach CR ako sú stravovacie služby 
(46,9%), služby osobnej dopravy (17,9%), 
športové a rekreačné služby (12,7%), 
ubytovacie služby (12,3%). Služby kultúry 
dosiahli 7,2% podiel, služby cestovných 
kancelárií a agentúr, ostatné rezervačné a 
súvisiace činnosti 2,1% a prenájom 
zariadení pre osobnú dopravu 0,9%.52 

 

Graf č. 24: Podiel pracovných miest zamestnancov v charakteristických odvetviach cestovného ruchu 
- medzinárodne porovnateľných v roku 2018 podľa odvetví 

 
 

Poznámka: CK, CA = cestovné kancelárie a agentúry, ostatné rezervačné a súvisiace činnosti 

Zdroj: Satelitný účet cestovného ruchu v Slovenskej republike za rok 2018. ŠÚ SR 

 

 
50 Ide o počet pracovných miest prepočítaných na 
plnú pracovnú dobu 
51 Ide o SZČO – samostatne zárobkovo činné osoby 

52 Satelitný účet cestovného ruchu v Slovenskej 
republike za rok 2018. ŠÚ SR 
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5.1. Podiel fyzických osôb zamestnaných v CR  
na celkovej zamestnanosti v Bratislave 

 
 
Metodické vysvetlivky a definície 
(ŠÚ SR) 
Základnou databázou organizačnej 
štatistiky je register organizácií (RO), ktorý 
vytvára a aktualizuje ŠÚ SR na základe 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov. 

§ Právnické osoby sú právne subjekty, 
existenciu ktorých upravuje zákon 
nezávisle od jednotlivcov alebo 
inštitúcií, ktoré ich vlastnia alebo sú 
jeho členmi. 

§ Fyzické osoby - podnikatelia 
nezapísaní v obchodnom registri sú 
osoby podnikajúce na vlastnú 
zodpovednosť podľa osobitných 
predpisov. Títo sú najmä živnostníci 
(podnikajúci na základe živnostenského 
zákona). 

§ Podniky sú právnické osoby zamerané 
na tvorbu zisku a podľa právnych 
foriem ich triedime na štátne podniky, 
organizačné zložky zahraničných osôb, 
družstvá a obchodné spoločnosti. 

§ Neziskové inštitúcie sú právnické 
osoby slúžiace finančným a 
nefinančným korporáciám, štátnej 
správe a domácnostiam, ako napr. 
rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, ktorých tržby z činnosti 
nepresahujú 50 % vykazovaných 
nákladov, občianske združenia, 
politické strany, cirkvi a iné.  

Podľa druhov vlastníctva triedime 
právnické osoby na:  
- súkromné - základné imanie tvorí 

peňažný alebo nepeňažný vklad 
slovenského subjektu, 

- verejné - predstavuje základný 
majetkový vklad štátu alebo obce,  

- družstevné - tvorí súhrn základných 
vkladov členov družstva,  

- medzinárodné - označuje základné 
imanie zložené z vkladu domáceho 
subjektu a vkladu zahraničnej osoby, 

- zahraničné - základné imanie 
reprezentuje vklad výlučne 
zahraničného subjektu. 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamestnanci a mzdy 
Evidenčný počet zamestnancov zahŕňa 
všetky kategórie stálych aj dočasných 
zamestnancov (bez ohľadu na ich štátnu 
príslušnosť), ktorí sú v pracovnom, 
služobnom, štátnozamestnaneckom alebo 
členskom pomere k zamestnávateľskej 
organizácii. 

V údajoch o počte zamestnancov v hospo-
dárstve SR sú zahrnutí príslušníci ozbro-
jených zložiek a profesionálni vojaci. 

 

 

 

 

Poznámka:  

V súčasnosti prebieha online sčítanie 
obyvateľstva, čo bude mať bezpo-
chyby dopad aj na počet ľudí za-
mestnaných v odvetviach cestovné-
ho ruchu v Bratislave. Po zverejnení 
výsledkov Štatistickým úradom bude 
potrebné údaje o zamestnanosti 
revidovať. 
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Evidenčný počet zamestnancov sa sleduje 
ako: 

- priemerný evidenčný počet zamestnan-
cov vo fyzických osobách za rok – 
aritmetický priemer z dvanástich 
mesačných priemerných výpočtov, ktoré 
sa vypočítavajú ako súčet denných 
stavov delený počtom kalendárnych dní  
v mesiaci, 

- priemerný evidenčný počet zamest-
nancov  prepočítaný na plne zamest-
naných – prepočítava sa podľa dĺžky 
pracovných úväzkov, prípadne skutoč-
ného počtu odpracovaných hodín  
u zamestnancov v  pracovnom pomere  
k organizácii vykonávajúcich prácu len 
príležitostne na výzvu a podľa potrieb 
organizácie vzhľadom na týž-dennú 
pracovnú dobu stanovenú  
v organizácii, 

- evidenčný počet zamestnancov k po-
slednému dňu sledovaného obdobia  

vo fyzických osobách - v prípade, že 
posledným dňom sledovaného obdobia 
je deň pracovného pokoja, vykáže sa 
počet zamestnancov k poslednému 
predchádzajúcemu pracovnému dňu. 

Priemerná nominálna mesačná mzda zahŕňa 
plnenia, ktoré pripadajú na základnú (tarifnú) 
mzdu stanovenú podľa mzdových predpisov 
vrátane základných zložiek zmluvných 
platov a miezd za nadčasy, náhrady miezd 
za neodpracovaný čas, mesačné a dlho-
dobé prémie a odmeny vyplatené v závis-
losti od výkonu a splnenia hodnotiacich 
kritérií, príplatky a doplatky za nadčasovú 
prácu, nočnú prácu, prácu v sobotu a ne-
deľu, sviatky, za prostredie škodlivé na ľud-
ské zdravie, hluk, rizikovú a namáhavú 
prácu, naturálne mzdy vyjadrené v peňažnej 
forme a ostatné mzdy vo forme mzdových 
zvýhodnení, ktorých výška a periodicita sa 
vopred určuje bez ohľadu na situáciu 
podniku. 

 

 
Zamestnanci a mzdy v odvetviach cestovného ruchu  
územnou metódou za roky 2017 - 2019 v Bratislave 53 
 

Tabuľka č. 28: Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12. prísl. roku v Bratislave  
a podiel fyzických osôb zamestnaných v CR na celkovej zamestnanosti v Bratislave 

 

 2017 2018 2019 
Počet zamestnancov spolu  336 157 347 466 354 155 
I.   Ubytovacie a stravovacie služby 7 835 7 065 8 440 
R. Umenie, zábava a rekreácia 5 869 6 447 7 289 
I + R spolu 13 704 13 512 15 729 
% z celkového počtu zamestnancov 4,08% 3,89% 4,44% 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastne prepočty 

Tabuľka č. 29: Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v odvetviach cestovného ruchu 
(EUR) v Bratislave a jej rozdiel oproti priemernej mzde zamestnanca v Bratislave. 

 

 2017 2018 2019 
Priemerná mzda spolu  1 486 1 587 1 713 
I.   Ubytovacie a stravovacie služby 791 853 929 
R. Umenie, zábava a rekreácia 1 054 1 150 1 257 
I + R spolu (priemer) 922,50 1 001,50 1 093 
Rozdiel oproti priemernej mzde 62,08% 63,11% 63,81% 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastne prepočty 

 
53 Štatistický úrad SR 
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Zamestnanci a mzdy v odvetviach cestovného ruchu  
podnikovou metódou za roky 2017 - 2019  v Bratislave 
 

Tabuľka č. 30: Priemerný evidenčný počet zamestnancov v odvetviach cestovného ruchu 
(prepočítaný) k 31.12. prísl. roku a ich podiel na celkovom počte zamestnancov 
v Bratislave 

 

 2017 2018 2019 
Počet zamestnancov spolu  415 295 422 175 431 145 
I.   Ubytovacie a stravovacie služby 8 220 8 113 8 804 
R. Umenie, zábava a rekreácia 9 329 8 771 9 151 
I + R spolu 17 549 16 884 17 955 
% z celkového počtu zamestnancov 4,22% 4,00% 4,16% 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastne prepočty 

 
Tabuľka č. 31: Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca prepočítaného stavu (EUR) 

v Bratislave a jej rozdiel oproti priemernej mzde zamestnanca v Bratislave 
 

 2017 2018 2019 
Priemerná mzda spolu  1 398 1 499 1 615 
I.   Ubytovacie a stravovacie služby 778 818 905 
R. Umenie, zábava a rekreácia 987 1 094 1 194 
I + R spolu (priemer) 882,50 956 1 049,50 
Rozdiel oproti priemernej mzde 63,13% 63,78% 64,99% 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastne prepočty 
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5.2. Počet podnikateľských subjektov a zamestnanosť 
v cestovnom ruchu; podiel fyzických osôb podnikajúcich 
v priamych a nepriamych službách CR 

 
 
Štatistická ročenka Hl. Mesta Bratislava 
2019 uvádza 2 967 právnických osôb 
v sekciách:  
I. Ubytovacie a stravovacie služby a  
R. Umenie zábava a rekreácia. 54 

Poznámka: Štatistika nedisponuje údajmi 
v rozdelení na leisure a business. 
 
 

 
 
Tabuľka č. 32: Podniky (PO) k 31. 12. 2018 v Bratislave 

 
SK NACE - sekcia  Počet PO 
I. Ubytovacie a stravovacie služby 1 948 
R. Umenie, zábava a rekreácia 1 019 
SPOLU 2 967 

Zdroj: Štatistická ročenka Hl. mesta Bratislava 2019 
 

 

Tabuľka č. 33: FO - podnikatelia k 31. 12. 2018 v Bratislave 
 

SK NACE - sekcia  Počet FO 
I. Ubytovacie a stravovacie služby 688 
R. Umenie, zábava a rekreácia 380 
SPOLU 1 068 

Zdroj: Štatistická ročenka Hl. mesta Bratislava 2019 
 

 

Tabuľka č. 34: Zamestnanci a územnou metódou za rok 2018 podľa ekonomických činností v 
Bratislave 

 
SK NACE - sekcia Počet zamest. 
I. Ubytovacie a stravovacie služby 7 065 
R. Umenie, zábava a rekreácia 6 447 
SPOLU 13 512 

Zdroj: Štatistická ročenka Hl. mesta Bratislava 2019 
 
Tabuľka č. 35: Mzdy a náhrady mzdy (v tis. EUR) v Bratislave v roku rok 2018 

 
SK NACE - sekcia Mzdy a náhrady  
I. Ubytovacie a stravovacie služby 71 762 
R. Umenie, zábava a rekreácia 86 278 
SPOLU 158 040 

Zdroj: Štatistická ročenka Hl. mesta Bratislava 2019 
 

 
54 Štatistická ročenka Hl. mesta Bratislava 2019 
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Tabuľka č. 36: Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca (v EUR) v Bratislave v roku 2018 
 

SK NACE - sekcia Mzda 
I. Ubytovacie a stravovacie služby 853 
R. Umenie, zábava a rekreácia 1 150 

Zdroj: Štatistická ročenka Hl. mesta Bratislava 2019 
 
 
 

Finstat o podnikateľských 
subjektoch v CR v Bratislave55 
 
Analýza údajov z databázy Finstat 
o podnikateľských subjektoch – 
právnických osobách – v kategóriách 
ekonomických činností (SK NACE Rev 2):  
I – Ubytovacie a stravovacie služby a  
R – Umenie, zábava a rekreácia so 
sídlom v Bratislave.                                

Ide o charakteristické odvetvia, ktoré sa 
štandardne používajú pro meraniach 
priamych vplyvov v satelitných účtoch 
cestovného ruchu (TSA). 
 

2 719 
podnikateľských subjektov  
v cestovnom ruchu v Bratislave 
v roku 2019 

 
 

Graf č. 25: Štruktúra subjektov PO podnikajúcich v odvetviach CR v Bratislave 
 

 
 

Zdroj: Finstat, vlastné spracovanie 
 
  

 
55 Finstat – vybrané podniky – PO so sídlom v 
Bratislave 

ubytovacie služby
12%

stravovacie služby
37%

cestovné agentúry, 
kancelárie a rezervačné 

služby
17%

umenie a zábava
18%

športové a 
voľnočasové aktivity

15%

ostatné činnosti
1%



Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave  
      

 62 

Tabuľka č. 37: Počet podnikateľských subjektov v cestovnom ruchu podľa SK NACE  (r. 2019) 
 

SK NACE Popis Počet PO 
I. Ubytovacie a stravovacie služby 
51 000 Hotelové a podobné ubytovanie 215 
55 200 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie 111 
55 901 Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch 1 
55 909 Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie 7 
56 101 Jedálne 11 
56 109 Ostatné účelové stravovanie 15 
56 210 Dodávka jedál 1 
56 290 Ostatné jedálenské služby 23 
56 300 Služby pohostinstiev 942 

 N.  Administratívne a podporné služby 
79 110 Činnosti cestovných agentúr 150 
79 120 Činnosti cestovných kancelárií 195 
79 900 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti 30 
82 300 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav 91 

 R.  Umenie, zábava a rekreácia 
90 010 Scénické umenie 23 
90 020 Podporné činnosti súvisiace so scénickým umením 90 
90 030 Umelecká tvorba 262 
90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení 94 
91 010 Činnosti knižníc a archívov 17 
91 020 Činnosti múzeí 1 
 93 110 Prevádzka športových zariadení 159 
93 210 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov 1 
93 290 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity 259 

S.  Ostatné činnosti 
96 020 Kadernícke, kozmetické služby 4 
96 040 Služby týkajúce sa telesnej pohody 17 

SPOLU 2 719 

Zdroj: Finstat, vlastné spracovanie 

 

Štruktúra podnikateľských subjektov (PO) pôsobiacich v odvetviach 
cestovného ruchu podľa počtu zamestnancov v r. 201956. 

 
86% 
podniky s menej  
ako 10 zamestnancami 

 
 

V databáze Finstatu s 2 719 vybranými 
podnikmi takmer polovica subjektov nemá 
uvedený počet zamestnancov; zvyšné 
subjekty (n = 1 439) možno podľa počtu 
zamestnancov rozdeliť nasledovne: 

 
 
 

 
56 Finstat – vybrané podniky – PO so sídlom v Bratislave 
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Graf č. 26: Počet zamestnancov v podnikateľských subjektoch cestovného ruchu v Bratislave 
(rok 2019) 

 
 

Zdroj: Finstat, vlastné spracovanie 
 

 
Tabuľka č. 38: Tržby v podnikoch cestovného ruchu (PO so sídlom v Bratislave) v EUR57 
 

 2017 2018 2019 

Tržby 1 044 044 959  1 165 408 427  837 638 068 

Zdroj: Finstat, vlastné spracovanie 
 
 

Poznámky:  

(1) Finstat nemá k dispozícií údaje 
o tržbách od všetkých podnikateľských 
subjektov. Vyššie uvedená tabuľka je 
súčtom tržieb tých subjektov, ktoré 
v účtovných závierkach uviedli výšku 
svojich tržieb. 

(2) Treba zobrať do úvahy, že relatívne 
vysoké tržby sú dané tým, že mnohé 
podniky majú síce sídlo v Bratislave, no 
podnikajú prostredníctvom svojich 
pobočiek po celom území Slovenska. 
V databáze „bratislavských“ podnikov 
z odvetviach I a R sa tak ocitli napríklad 
Satur, Hydrotour, BUBO travel agency, 
Koala tours, TUCAN, Best Hotel 
Properties, BHP Tatry ... – a ich 
celkové tržby za daný rok. 

 
 
 

 
57 Finstat – vybrané podniky – PO so sídlom v Bratislave 
58 Zdroj: Schválený rozpočet  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky  2021 - 2023 

Podľa slovenskej legislatívy sú 
mestá a obce financované z podie-
lových daní fyzických osôb (zamest-
nancov a FO) zamestnaných alebo 
podnikajúcich na jeho území. V roku 
2020 to bola suma 234 624 020 Eur.58 

Ak by sme sa však na výkony ces-
tovného ruchu v kategórii zamestna-
nosti pozerali z celostného pohľadu, 
Bratislava benefituje aj z podnikateľ-
skej činnosti právnických osôb 
sídliacej / podnikajúcej na jej území. 
Nie síce priamo vo forme podielo-
vých daní, ale tým, že je centrom 
a sídlom veľkých zamestnávateľov, 
národných i nadnárodných firiem, 
organizácií a inštitúcií. To predsta-
vuje synergický efekt pre zamest-
nanosť.   
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6. Príjmy do rozpočtu hlavného mesta  
formou daní a poplatkov 

 

Tabuľka č. 39: Príjmy do rozpočtu hlavného mesta plynúce z cestovného ruchu 59 

 
Magistrát Hl. Mesta Bratislava - dane 2017 2018 2019 

1.3.1 daň za ubytovanie 4 958 342,43 €  4 748 031,34 €  4 738 616,02 €  

1.3.2 daň za užívanie verejného priestranstva  
z titulu propagačných, kultúrnych, športových, 
spoločenských a iných podujatí 

49 874,28 €  46 844,18 €  48 483,98 €  

1.3.2 (pokrač.) daň za užívanie verejného 
priestranstva z titulu umiestnenia vonkajšieho 
sedenia 

199 497,12 €  187 367,70 €  193 935,94 €  

SPOLU 5 207 713,83 € 4 982 243,22 € 4 981 035,94 € 

Zdroj: Magistrát Hl. mesta Bratislava, Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií 

 
 

1.3.3 Poplatky za reklamu  

Na základe informácií z referátu – odde-
lenie miestnych daní, poplatkov a licencií, 
Hl. mesto Bratislava nevykazuje samo-
statne poplatky za reklamu; sú súčasťou 
daní za užívanie verejného priestranstva 
z titulu propagačných, kultúrnych, 
športových, spoločenských a iných 
podujatí. 
 

1.3.4 Poplatky za povolenie podujatia  

Na základe informácií z referátu – odde-
lenie miestnych daní, poplatkov a licencií, 
Hl. mesto Bratislava nevykazuje zvlášť 
poplatky za povolenia podujatia. 
 

1.3.5 Prípadne ďalšie príjmy z CR  
do rozpočtu mesta  

Na základe informácií z referátu – odde-
lenie miestnych daní, poplatkov a licencií, 
Hlavnému mestu nie sú známe žiadne 

prípadné ďalšie príjmy cestovného ruchu 
do rozpočtu mesta. 

1.3.6 1.3.6. Cestovný ruch v meste Bratislava 
a tvorba národného HDP, porovnanie 
so silnými destináciami ako napr.: 
Liptov, Vysoké a Nízke Tatry  

Oslovili sme oblastné organizácie cestov-
ného ruchu (OOCR) v regiónoch Liptov, 
Vysoké a Nízke Tatry – a to tak prostred-
níctvom BTB ako aj Ministerstva dopravy 
a výstavby SR – sekcia cestovný ruch 
s požiadavkou na výkonnostné parametre 
predmetných regiónov a vyčíslenie miest-
nych daní, poplatkov za reklamu a príp. 
ďalších príjmov z cestovného ruchu do 
rozpočtov miest a ako ich región prispieva 
k tvorbe národného HDP. Podľa informácií 
z daných OOCR, takéto údaje nie sú sys-
tematicky sledované a nachádzajú sa 
v prísl. rozpočtových kategóriách jednot-
livých obcí. 

Pre porovnanie so silnými destináciami 
uvádzame štatistiky ich návštevnosti.

 
59 Magistrát Hl. mesta Bratislava, Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií 
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Graf č. 26: Podiel návštevníkov v regiónoch SR 

 
Zdroj: Ubytovacia štatistika CR na Slovensku. Návštevníci 2017, 2018, 2019. Štatistický úrad SR 

 
Bratislavský kraj dosahuje iba 14 % podiel 
na domácich návštevníkoch. Z tohto 
hľadiska sú úspešnejšie kraje Žilinský 
(23% podiel), Prešovský (20%) i Bansko-
bystrický (17% podiel).  

Z hľadiska turisticky atraktívnych regiónov 
Slovenska, celkovo najvyšší počet ciest 
s prenocovaním dosahuje región Vyso-
kých Tatier – 1,3 mil. ciest, do Bratislavy 

smeruje približne polovica ciest s preno-
covaním za osobným účelom (Pozri: graf 
č. 27)  

Na druhej strane, Bratislavský kraj sa 
výraznou mierou podieľa na celkovom 
počte zahraničných návštevníkov 
Slovenska – stabilne cca 30%, v roku 
2019 dokonca až 43% podiel. 

 
Graf č. 27: Dlhodobé a krátkodobé cesty s prenocovaním za osobným účelom v SR podľa cieľového 

miesta pobytu v roku 2019 

 
Zdroj: Základné ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty za rok 2019, Štatistický úrad SR, 2020 
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Po rastúcom trende návštevnosti ubytova-
cích zariadení počas rokov 2017 – 2019 
však vo vybraných krajoch (Bratislavský, 
Žilinský a Prešovský) nastal v roku 2020 
výrazný prepad návštevnosti; 

najvýraznejšie zasiahol práve Bratislavský 
kraj.  

 

 
Graf č. 28: Návštevnosť ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Slovensku vo vybraných krajoch 

 
Zdroj: Základné ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty za rok 2019, Štatistický úrad SR, 2020, 

Návštevníci v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu SR v roku 2020 / kraje, Príloha 
Cestovný ruch 2020, ŠÚ SR 

 

 
1.3.7 Vyhodnotenie zvýšenie nákladovej 
stránky mestskej samosprávy spojená 
s rozvojom cestovného ruchu (Dotácie 
a Ostatné náklady)  

 

Tím analyzoval finančné údaje mesta Bra-
tislavy za roky 2018 a 2019 i predpokla-
danú realizáciu ročného rozpočtu na rok 
2020.60 

Pri porovnaní jednotných kapitol prevádz-
kových nákladov (Bežné výdavky) z rokov 
2018 a 2019 s očakávanými realizovanými 
číslami do roku 2020 a pri zohľadnení 

rozpočtu na rok 2021 môžeme konštato-
vať, že neexistuje priamy súvis medzi poč-
tom návštevníkov Bratislavy a prevádzko-
vými a kapitálovými výdavkami. 

Zásadný pokles počtu návštevníkov v dô-
sledku COVID-19 od marca 2020 nemal 
za následok zjavnú zmenu prevádzkových 
výdavkov mesta a taktiež nemal za násle-
dok významnejšie zmeny v rozpočte 
mesta na rok 2021 a ďalšie roky.  

Pozri: Tabuľka č. 40 - vybrané bežné 
výdavky mesta Bratislava, ktoré by mohli 
byť ovplyvnené zmenou počtu 
návštevníkov mesta. 

 
60 Zdroj: magistrát hlavného mesta slovenskej 
republiky Bratislavy (december 2020) Rozpočet 
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021. - 2023  
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Tabuľka č. 40: Vybrané bežné výdavky mesta Bratislava  
 

Organizácia (útvar, oddelenie) - Ukazovateľ 2018 2019 
Očakávaná 

skutočnosť k 
31.12.2020 

Rozpočet  
na rok 2021 

4 Kultúra, šport, podpora služieb a 
cestovného ruchu 17 995 209 19 838 285 21 809 783 23 223 849 

4.1 Podpora cestovného ruchu 1 020 000 1 100 000 1 045 000 1 169 585 
4.2 Kultúra 4 834 255 5 703 624 6 677 202 7 272 074 

4.2.1  - BKIS 1 874 000 2 092 346 2 162 316 2 549 981 

 
     

2 Verejná infraštruktúra 38 500 323 27 694 317 38 533 071 34 566 791 
2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry 8 915 682 10 850 970 10 520 000 10 204 000 

 
     

3 Poriadok a bezpečnosť 39 235 897 39 378 414 41 249 775 43 730 530 
3.1.1 Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s. 24 900 000 24 900 000 24 900 000 25 745 000 

3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť 7 744 455 8 645 195 9 815 502 11 336 459 

Zdroj: Zdroj: magistrát hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy (december 2020) Rozpočet hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2021. - 2023  
 
Pri analýze kapitálových výdavkov (Kapi-
tálové výdavky) Hl. mesta Bratislava za 
posledné roky a rozpočtu na roky 2020 a 
2021 možno dospieť k záveru, že mesto 
zvyšuje rozpočet najmä na rozvoj verejnej 
infraštruktúry, čo je v skutočnosti veľmi 
dôležitým predpokladom cestovného 

ruchu (podstatné zvýšenie počtu lepších 
ciest, cyklistických chodníkov, chodníkov, 
parkovacích miest a pod.). Mesto tiež 
podstatne viac investuje do zvyšovania 
kvality kultúrnych a historických pamiatok, 
čo tiež predstavuje dôležitý pilier pre bu-
dúci rozvoj cestovného ruchu.  

 

Tabuľka č. 41: Prehľad kapitálových výdavkov pre vybrané kapitoly: 
  

Program 2018 2019 
Očakávaná 

skutočnosť k 
31.12.2020 

Rozpočet  
na rok 2021 

2 Verejná infraštruktúra 5 584 996 27 748 332 57 538 361 50 524 784 

3 Poriadok a bezpečnosť 924 006 181 707 2 666 082 3 786 287 

4 Kultúra, šport, podpora 
služieb a cestovného ruchu 8 527 647 1 803 816 3 322 896 8 822 810 

Zdroj: Zdroj: magistrát hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy (december 2020) Rozpočet hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2021. - 2023  
 
 
Stručne povedané, napriek dramatickému 
poklesu počtu návštevníkov v dôsledku 
pandémie COVID-19, mesto neupravilo 
svoje prevádzkové výdavky na položky 
spojené s návštevnosťou na roky 2020 a 
2021. Mesto navyše podstatne zvýšilo 

svoj rozpočet (kapitálové výdavky) na in-
vestície do položiek dôležitých pre rozvoj 
návštevníckej ekonomiky, ako sú investí-
cie do verejnej infraštruktúry, poriadku  
a bezpečnosti a do kultúrneho dedičstva  
a zariadení. 
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7. Ekonomicky prínos leisure cestovného ruchu 
v Bratislave  
 

Aby sme mohli vypočítať celkový ekono-
mický dopad dovolenkového (leisure) 
cestovného ruchu, je potrebné najskôr 
vypočítať priamy ekonomický dopad. Ten 
je založený na kompletnom obraze o poč-
te návštevníkov, ktorí prichádzajú do Bra-
tislavy za účelom dovolenkových (leisure) 
aktivít, prepočítaného na počet osobo-dní 
strávených v meste. Výdavky na návštev-
níka za deň v rôznych kategóriách, ako sú 

uvedené v kapitole 4.6., sa následne vyná-
sobia počtom návštevníkov v konkrétnej 
kategórii, čím dostaneme celkový priamy 
ekonomický dopad leisure cestovného 
ruchu. 

Použitím multiplikátora (zahŕňajúceho 
nepriamy a indukovaný vplyv) sa podľa 
toho vypočíta celkový ekonomický dopad 
na bratislavskú ekonomiku. 

 
 

7.1. Priame vplyvy cestovného ruchu 
 

Ekonomický dopad leisure cestovného ruchu na HDP  

Priamy ekonomický dopad leisure CR sa 
počíta na základe hlavnej tabuľky vytvore-
nej tímom pre rok 2019. Na základe ana-
lýzy, ktorá bola spracovaná 

podľa požiadaviek zadávateľa, je priamy 
ekonomický dopad leisure cestovného 
ruchu na mesto Bratislava nasledovný: 

Tabuľka č. 42: Priamy ekonomický dopad leisure návštevníkov Bratislava in EUR (2019) – prehľad 

 
Domáci Zahraniční 

Spolu same-day 
visitors 

overnight 
visitors 

same-day 
visitors 

overnight 
visitors 

Počet leisure návštevníkov 2 089 662 1 824 282 672 487 1 057 086 5 643 517 

Počet dní leisure návštev  2 089 662 2 201 780 672 487 2 605 673 7 569 602 

Výdavky leisure návštevníkov 95 079 621 124 593 875 39 149 376 180 732 275 439 555 147 

Zdroj:  vlastné výpočty 
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Priamy ekonomický dopad  
dovolenkového cestovného 
ruchu 

439 555 147 €  
Celkové tržby leisure segmentu  
do bratislavskej ekonomiky.  
Táto suma predstavuje celkovú  
brutto produkciu vrátane všetkých 
daní. 

 

Vysvetlenie k súhrnnej tabuľke 
priamych tržieb leisure segmentu 

Výletníci (Same-day visitors) 

§ Výletníci (Same-day visitors) sú náv-
števníci, ktorých primárny dôvod 
návštevy mesta je dovolenkový 
(vrátane nákupov). Jedná sa spolu  
o 2 762 149 návštev (takmer 80%  
z celkových návštev same-day visitors, 
ktorí navštívia Bratislavu, vrátane 
návštev obchodných cestujúcich).  
Z tohto množstva je cca 75% domá-
cich návštevníkov a približne 25% za-
hraničných návštevníkov. Podstatnú 
časť (cca 75%) medzinárodných 
jednodňových návštevníkov tvor-
ia takzvaní lodní pasažieri. 

§ Predpoklad bol urobený na základe 
toho, že jednodňoví návštevníci navští-
vili Bratislavu iba raz za rok. Je však 
pravdepodobné, že časť same-day 
visitors navštevuje Bratislavu kvôli voľ-
nočasovým účelom viackrát do roka 
(okrem cestujúcich na okružnej plav-
be). Kvôli nedostatku údajov a priesku-
mov o danej oblasti, však model počíta 
s iba jednou návštevou za rok, preto je 
možné tento odhad považovať za kon-
zervatívny.     

§ Výdavky pre každý zo segmentov 
podľa rozdelenia, ako je uvedené v 
kapitole 4.6. 

§ Pre významnú skupinu tvorenú takzva-
nými cestujúcimi na okružných plav-
bách sa použil výskum výdavkov z 
Viedne (2016) ako benchmark, ktorý 
však nebol indexovaný od roku 2016. 

 

Turisti (Overnight visitors): 

§ Počet  turistov (overnight) návštevníkov 
registrovaných v oficiálnych ubytova-
cích zariadeniach rozdelení na domá-
cich a medzinárodných boli jediné ofi-
ciálne dostupné údaje zverejnené šta-
tistickým úradom. 

§ Podiel leisure turistov v týchto oficiálne 
publikovaných počtoch bol vypočítaný 
na základe vlastného výskumu pomo-
cou vyplnených dotazníkov z hotelov, 
ktoré sú členmi BTB. 

§ Pre hostí ubytovaných v rámci Airbnb 
je podiel domácich vs. zahraničných 
hostí založený na údajoch z roku 2018 
(rozdelené na 10,9% domácich; 89,1% 
zahraničných), ktoré boli poskytnuté 
spoločnosťou Airbnb. Pre účely výpoč-
tu celkových výdavkov za ubytovanie  
v Airbnb boli použitý stredný priemer 
výdavkov na osobu a deň (87 – 99 
EUR). 

§ Segment VFR (Visiting Friends and 
Relatives) bol vypočítaný na základe 
vlastného reprezentatívneho výskumu 
(domáci - medzinárodný, ako aj podiel 
leisure v rámci tohto segmentu). 
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Vplyv dovolenkového (leisure) 
cestovného ruchu  
na zamestnanosť  

V kapitole 5 je zamestnanosť v cestovnom 
ruchu uvedená tak, ako ju oficiálne regist-
ruje Štatistický úrad Slovenskej republiky. 
Nakoľko leisure turisti generujú nielen 
priamu zamestnanosť v ubytovacích  
a stravovacích zariadeniach, kultúrnych 
inštitúciách a v zábavnom priemysle, 
kumulácia týchto kategórií nepokrýva 
celkový obraz, pretože leisure turisti pri-
spievajú aj do iných kategórií (ako naprí-
klad doprava, obchod a pod.). Striktné 
rozdeľovanie na leisure turistov a obchod-
ných turistov je preto mimoriadne zložité.  

Na odhad priamej zamestnanosti leisure 
cestovného ruchu pre mesto Bratislava 

preto použijeme indikátory produkcie, kto-
ré boli v súčasnosti vyčíslené Štatistickým 
úradom SR (2020). Je potrebné pozname-
nať, že tieto indikátory boli vypočítané na 
národnej úrovni.  

 

18 426  

pracovných miest  
na plný úväzok 

Časť leisure cestovného ruchu vyprodu-
kuje v Bratislave 439 555 147 EUR. Na zá-
klade indikátora, každý milión v tomto 
sektore vygeneruje 41,92 FTE. To zname-
ná, že leisure cestovný ruch vytvára pria-
mu zamestnanosť v celkovom počte  
18 426 pracovných miest na plný úväzok. 

 
 
 
7.2. Multiplikátor (nepriame vplyvy) 

 

Hodnota multiplikátora produkcie v ces-
tovnom ruchu má podľa poslednej štúdie 
vykonanej v decembri 2020 Inštitútom 
dopravnej politiky hodnotu 1,6. Zároveň 
každé 1 euro priamej pridanej hodnoty 

(PH) generuje ďalších 55 centov nepriamej 
PH. Odvetvie ubytovacích a stravovacích 
služieb (časť CR) je náročné na pracovnú 
silu a je vo výraznej miere závislé od vý-
davkov zahraničných turistov.  

 
Tabuľka č. 43: Hodnota multiplikátora produkcie na základe Leontiefovej inverznej matice:61 
 

 Multiplikátor 
produkcie 

49T53: Preprava a skladovanie 1,66 
55T56: Ubytovanie a stravovacie služby 1,60 
69T82: Iné podnikové služby 1,78 
90T96: Umelecké, zábavné a rekreačné služby 1,46 
  
Medián odvetví ekonomiky SR 1,60 

Zdroj: Preťo, A.: Potrebujeme (prilákať) zahraničných turistov? Vplyv zahraničných turistov na 
ekonomiku SR. Inštitút dopravnej politiky. zdroj údajov: vlastné výpočty autora na základe údajov 
OECD 

 
 

 
61 Preťo, A.: Potrebujeme (prilákať) zahraničných turistov? Vplyv zahraničných turistov na ekonomiku SR. Inštitút 
dopravnej politiky. zdroj údajov: vlastné výpočty autora na základe údajov OECD 
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Tabuľka č. 44: Hodnoty multiplikátorov na základe Leontiefovej inverznej matice: 
 

 Pridaná hodnota Import / Dovoz Zamestnanosť 
 PH / 

Output 
Multiplikátor 

PH 
IMP / 

Output 
Multiplikátor 

IPM 

ZAM / 1 
mil. 

outputu 

Multiplikátor 
ZAM na 1 

mil. 
49T53: 0,47 0,75 0,10 0,21 10,21 17,26 
55T56: 0,50 0,75 0,12 0,21 41,92 49,49 
69T82 0,40 0,73 0,13 0,24 14,37 24,10 
90T96: 0,65 0,86 0,06 0,13 14,00 20,08 

Zdroj: Preťo, A.: Potrebujeme (prilákať) zahraničných turistov? Vplyv zahraničných turistov na 
ekonomiku SR. Inštitút dopravnej politiky. zdroj údajov: vlastné výpočty autora na základe údajov 
OECD 

	
Odvetvie ubytovacích a stravovacích 
služieb, ako časť CR, je náročné na 
pracovnú silu.  

Odvetvie agregovane zamestnáva 4,2% 
pracujúcich, ale tvorí len 1,1% celkovej 
produkcie. Na svoju produkciu v hodnote 
jedného milióna jednotiek je potrebných 
približne 3,8-násobne viac zamestnancov 
(42), ako je priemer ekonomiky (11). 

 

Multiplikátor zamestnanosti má  
v porovnaní s ostatnými odvetviami 
relatívne nízku hodnotu.  

Multiplikátor hovorí, koľko násobne viac 
osôb multiplikovane je potrebných na pro-
dukciu a použitie tovarov a služieb v hod-
note jedného milióna. Odvetvie priamo  
na jeden milión produkcie zamestnáva  
42 ľudí a multiplikovane takmer 50 osôb 
(multiplikovaný efekt teda vytvára potrebu 
ďalších 8 pracovníkov). 

 
Multiplikátor produkcie  

703 288 235 € 
Pri použití najvhodnejšieho multiplikátora 
1,6 (na základe Leontiefovej inverznej 
matice) pre segment leisure cestovného 
ruchu je na základe dát z roku 2019 
celková produkcia dovolenkového ces-
tovného ruchu pre ekonomiku Bratislavy 
703 288 235 EUR. 

 

 

 

 

 

Multiplikátor zamestnanosti 

21 754  
pracovných miest  
na plný úväzok 
Pretože väčšina ekonomických výdavkov 
leisure turistov je spojená s ubytovaním 
a stravovaním, najvhodnejším multipliká-
torom je multiplikátor zamestnanosti za 
Ubytovanie a stravovanie - multiplikátor 
zamestnanosti na 1 milión je 49,49. 

Celková zamestnanosť dovolenkového 
cestovného ruchu tak vygeneruje  
pre mesto Bratislava celkovo 21 754 pra-
covných miest na plný úväzok. 
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Tabuľka č. 45: Dátový súbor: Input-Output tabuľky, vydanie rok 2018 
 

To: (sector in column) 

D4953: 
Transportation 

and storage 

D55T56: 
Accomodation 

and food 
services 

D69T82: 
Other 

business 
sector 

services 

D90:T96: 
Arts, 

entertainment, 
recreation and 
other services 

activities 
From (sector in row)     

Priamy podiel PH na OUTPUTE 0,473 0,496 0,402 0,646 

Multiplikátor PH 0,746 0,749 0,734 0,856 

Násobok: Multiplikátor PH / priamy 
podiel PH na OUTPUTE 1,577 1,510 1,828 1,325 
     

Dovozná náročnosť (IMPORT/OUTPUT) 0,096 0,123 0,126 0,062 

Multiplikátor dovozu (importu) 0,213 0,213 0,242 0,126 

Násobok: Multiplikátor dovozu / dovozná 
náročnosť 2,211 1,733 1,924 2,024 
     

Podiel daní-subvencií na OUTPUTE 0,026 0,028 0,013 0,011 

Multiplikátor daní-subvencií 0,042 0,038 0,025 0,018 

Násobok: Multiplikátor daní-subvencií / 
podiel daní-subvencií na OUTPUTE 1,598 1,350 1,987 1,663 
     

Súčet mult. PH + mult. Dovozu +  
(daní-subv.) 1,001 1,000 1,001 1,000 
     

Zamestnanosť (EMPLOY) 137 000 94 300 228 
500 62 700 

Prácnosť é EMPLOY/OUTPUT (na 1 
mil. produkcie) 10,205 41,919 14,370 14,002 

Multiplikátor zamestnanosti (na 1 mil. 
produkcie) 17,262 49,486 24,103 20,079 

Násobok: Multiplikátor zamestnanosti / 
prácnosť 1,692 1,181 1,677 1,434 

Zdroj: Preťo, A.: Potrebujeme (prilákať) zahraničných turistov? Vplyv zahraničných turistov na 
ekonomiku SR. Inštitút dopravnej politiky. zdroj údajov: 
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8. Sociálno-spoločenské vplyvy cestovného ruchu 
v Bratislave  

 
 

8.1. Sociálne a spoločenské dopady dovolenkového 
(leisure) CR 

 

Dôležitým prínosom CR pre destináciu sú 
predovšetkým ekonomické dôsledky ako 
je napr.:62 

§ zníženie nezamestnanosti;  

§ nové investície do dopravnej infra-
štruktúry a infraštruktúry cestovného 
ruchu;  

§ zvýšenie životného štandardu miest-
neho obyvateľstva; 

§ zvýšenie príjmov z aktivít plynúcich  
z cestovného ruchu. 

Sprievodným javom môžu byť, samozrej-
me aj niektoré negatívne ekonomické 
dôsledky:  
§ Zvýšenie cien tovarov a služieb, ktoré 

sú v danej destinácii ponúkané nielen 
účastníkom cestovného ruchu, ale aj 
miestnemu obyvateľstvu.  

§ Stúpajúci dopyt po ubytovaní môže 
viesť, najmä v turistickej sezóne, k 
zvýšeniu cien prenájmov, ako aj 
zvýšeniu cien stavebných parciel. 

§ Tieto výnosy z predaja pozemkov, 
budov plynú často do rúk veľkých 
podnikateľov, no domáce obyvateľ-
stvo pociťuje predovšetkým zvyšujúce 
sa náklady na živobytie. To môže 
viesť k nerovnomernému rozdeleniu 
príjmov.  

§ Nové možnosti zamestnať sa vedú  
k migrácii do destinácii cestovného 
ruchu, čo vytvára nové sociálne 
a kultúrne problémy. 

§ Cestovný ruch môže viesť aj k po-
stupným zmenám (zmena hodnôt, 
presvedčenia) v spoločnosti a tiež  
k zmenám v kultúrnych zvykoch.  

 

Socio-kultúrne dôsledky 
cestovného ruchu  
Sociálne účinky cestovného ruchu sú de-
finované ako vplyvy vznikajúce vzájomnou 
interakciou medzi domácim obyvateľ-
stvom a návštevníkmi. Ako vyplýva z od-
bornej literatúry, podpora cestovného 
ruchu miestnym obyvateľstvom je pod-
statou dosiahnutia úspechu v rozvoji 
cestovného ruchu. 

Rozvoj cestovného ruchu prispieva k vzá-
jomnému poznávaniu jednotlivých náro-
dov, ich histórie, kultúry, tradície a ume-
nia. Tým formuje toleranciu, porozumenie, 
ale aj ekologické povedomie medzi 
návštevníkmi a domácim obyvateľstvom. 

Skúmanie sociálnych účinkov cestovného 
ruchu na miestne obyvateľstvo je možné 
pomocou viacerých ukazovateľov ako sú 
napr.: 

 

 
 

62 Sabolová, E.: Vybrané vplyvy cestovného ruchu 
na región a teoretické východiská percepcie 
cestovného ruchu. Folia Geographica 21, Prešov 
2013 

§ stupeň životnej úrovne 
§ migrácia obyvateľstva 
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§ inkulturácia 
§ spotrebné správanie 
§ sebavedomie a spolupatričnosť oby-

vateľov 
§ morálka 
§ spokojnosť miestneho obyvateľstva 

s občianskou vybavenosťou, ktorej 
súčasťou sú aj zariadenia cestovného 
ruchu 

Pozitívne sociálne dopady cestovného 
ruchu na obyvateľstvo danej destinácie sa 
prejavujú v nasledovných oblastiach: 
§ zlepšenie kvality života 
§ sociálna súdržnosť 
§ zdroj nových poznatkov a skúseností 
§ spoznávanie iných sociálnych a kul-

túrnych životných zvyklostí  
§ pôsobenie na pozitívnu výmenu zvy-

kov a hodnôt 
§ tolerancia sociálnych rozdielov,  
§ motivácia k získavaniu jazykových 

znalostí,  
§ podpora výmeny informácií a 

vedeckých poznatkov.63  

 
Vnímanie socio-kultúrnych 
dôsledkov cestovného ruchu 
obyvateľmi  mesta  
V lete 2020 bola prostredníctvom online 
ankety boli obyvateľom Bratislavy 
predložené viaceré výroky o turizme 
v Bratislave. O. i. im bola položená aj 
otázka:  „Ako ste vnímali turizmus 
v Bratislave pred pandémiou?“.64 

Ako sa ukázalo, obyvatelia Bratislavy 
zaujímajú k turizmu a turistom pozitívny 
postoj. 

83%  
Bratislavčanov súhlasí s výrokom 
„Turizmus je prínosom pre ekonomiku 
mesta“. 
 

74%  
Bratislavčanov súhlasí s výrokom 
„Vďaka turizmu je v meste väčšia 
ponuka služieb a podujatí.“   

 

 

Cestovný ruch zvyšuje  
kvalitu života v meste 
Samotní Bratislavčania si uvedomujú, že 
cestovný ruch v meste prispieva k zvyšo-
vaniu kvality poskytovaných služieb 
a väčšina Bratislavčanov je tiež toho 
názoru, že vďaka turizmu sa zlepšuje 
kvalita života obyvateľov mesta.  

73%  
Bratislavčanov uznáva,  
že cestovný ruch v meste  
prispieva k zvyšovaniu  
kvality poskytovaných služieb 
 

61%  
Bratislavčanov uznáva,  
že vďaka turizmu sa zlepšuje  
kvalita života obyvateľov mesta 
 

 

 

 
63 Sabolová, E.: Vybrané vplyvy cestovného ruchu 
na región a teoretické východiská percepcie 
cestovného ruchu. Folia Geographica 21, Prešov 
2013 

64 Turistom vo vlastnom meste. Online prieskum, 
BTB, leto 2020, n = 5 107 obyvateľov Bratislavy 
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Graf č. 29 a 30: Socio-kultúrne účinky cestovného ruchu na Bratislavčanov 

 
Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. Online prieskum, MARK BBDO, december 2020 – január 2021,  
n =  489 obyvateľov Bratislavy 

 
 
Vzťah Bratislavčanov  
k turistom 
 
Z výsledkov prieskumu realizovaného 
medzi Bratislavčanmi vyplýva, že obyva-
telia mesta majú veľmi pozitívny vzťah 

k turistom: 44% Bratislavčanov teší, že  
do Bratislavy prichádza z roka na rok 
čoraz viac turistov a ďalších 53% ich berie 
ako samozrejmú súčasť života každého 
mesta. Je teda možné konštatovať, že  
97 percentám Bratislavčanov turisti 
v meste vôbec neprekážajú, naopak.65 

Graf č. 31: Postoj Bratislavčanov k turistom v meste 

 
Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. Online prieskum, MARK BBDO, december 2020 – január 2021, n = 
489 obyvateľov Bratislavy 

 
65 Cestovný ruch v Bratislave. Online prieskum, 
MARK BBDO, december 2020 – január 2021,  
n =  489 obyvateľov Bratislavy 

44,1%

52,6%

2,8% 0,5%

Teší ma, že do Bratislavy
chodí z roka na rok čoraz

viac turistov.

Beriem to ako
samozrejmosť, turisti sú

bežnou súčasťou každého
mesta.

Obávam sa, že turistov
začína byť v Bratislave

príliš veľa.

Nemám rád turistov; v
Bratislave mi vyslovene

vadia.

Ktoré z týchto tvrdení najlepšie vystihuje Váš postoj 
k turistom v Bratislave? 
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Najpriaznivejší postoj k turistom („Teší ma, 
že do Bratislavy chodí z roka na rok čoraz 
viac turistov.“) majú obyvatelia Karlovej 
Vsi, Petržalky a Rače. Zo skúmaných 
mestských častí to naopak až tak neteší 
obyvateľov Starého mesta a najmä 
Dúbravky.  

Turistov za samozrejmosť - bez 
negatívneho postoja - považujú práve 
obyvatelia Dúbravky, Podunajských 
Biskupíc, Vrakune, ale aj Starého Mesta i 
Nového Mesta.

 
Graf č. 32: Pozitívny postoj k turistom podľa 
obyvateľov mestských častí 

 

„Teší ma, že do Bratislavy chodí z roka 
na rok čoraz viac turistov.“ 
(priemer za celú Bratislavu = 44 %) 

 
 

 

 

 

Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. Online 
prieskum, MARK BBDO, december 2020 – január 
2021, n = 489 obyvateľov Bratislavy 

 
 
 
Graf č. 33: Neutrálny postoj k turistom  
podľa obyvateľov mestských častí 

 

 „Beriem to ako samozrejmosť, turisti sú 
bežnou súčasťou každého mesta. 
(priemer za celú Bratislavu = 53 %) 

 
 
Poznámka: Vzhľadom na nízky počet respondentov 
z mestských častí Čuňovo, Devín, Jarovce, Lamač, 
Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica – čo je 
objektívne dané celkovo nízkym počtom obyvateľov 
neboli zahrnutí do analýzy. 
 

Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. Online prieskum, 
MARK BBDO, december 2020 – január 2021, n = 489 
obyvateľov Bratislavy  
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A čím je Bratislava príťažlivá  
pre turistov? 
Podľa samotných obyvateľov mesta je 
Bratislava pre turistov príťažlivá predo-
všetkým svojimi pamiatkami, históriou 
(myslí si 73% Bratislavčanov), ale i mož-

nosťami zábavy, nočným životom (49% 
Bratislavčanov), či kultúrou a umením 
(45% Bratislavčanov). Viac, než tretina 
obyvateľov mesta (36%) je toho názoru, 
že Bratislava je príťažlivá svojou pokojnou 
atmosférou66.  

 

Graf č. 34: Príťažlivosť Bratislavy pre návštevníkov podľa obyvateľov Bratislavy 

 

Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 489 obyvateľov 
Bratislavy

 

Graf č. 35: Príťažlivosť Bratislavy pre návštevníkov podľa návštevníkov Bratislavy 

 

Zdroj: Čo si myslíte o Bratislave? Online prieskum BTB, leto 2020, n = 3.044 obyvateľov SR 

 
66 Cestovný ruch v Bratislave. online prieskum, 
december 2020 – január 2021, n = 489 obyvateľov 
Bratislavy 
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Ako potvrdzujú výsledky prieskumu z leta 
2020 na väčšej vzorke obyvateľov Sloven-
ska (n = 3 044 respondentov), návštevníci 
mesta vnímajú Bratislavu ako mesto dý-
chajúce históriou, so zaujímavou archi-
tektúrou a pamiatkami a zároveň aj ako 
mesto s bohatou ponukou kultúrnych 
podujatí. Neoddeliteľnou súčasťou 

hlavného mesta je aj gastronómia 
a nákupy (Pozri: Graf č. 35) 

Deklarovaný záujem potenciálnych 
návštevníkov Bratislavy potvrdzujú aj 
„tvrdé dáta“ o návštevnosti atraktivít 
mesta67 

 

Tabuľka č. 46: Návštevnosť atraktivít mesta v rokoch 2017 - 2019 
 

Atraktivita mesta   2017 2018  2019 
ZOO BRATISLAVA 287 911 316 597 315 008 
NKP Hrad Devín 207 236 203 894 241 332 
Historické múzeum SNM na Bratislavskom Hrade 103 262 146 590 201 625 
Galéria Danubiana 39 430 47 850 50 981 
Stará radnica - Múzeum dejín mesta68 39 323 18 183 43 166 
Michalská veža - Múzeum zbraní 25 071 27 997 33 874 
Galéria mesta Bratislavy 22 433 24 494 37 921 
Antická Gerulata Rusovce 7 138 5 484 5 288 
Múzeum hodín n/a  n/a  6 782 
Múzeum Farmácie 6 602 5 729 6 393 
Apponyiho palác 6 279 9 672 11 467 
JN Hummel 536 1 211 1 465 
A. Fleischmann 1 419 1 928 1 630 
Múzeum hodín 6 209 6 387 6 782 
SPOLU 752 849 816 016 912 733 

Zdroj: BTB, web stránky prísl. organizácií 

 

Tabuľka č. 47: Divadlá v Bratislave69  
 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 2019 
Divadlá 33 34 38 38 3) 59 
Stále scény 59 53 52 2) 63 42 
Divadelné súbory 37 33 34 32 51 
Predstavenia 3 026 3 155 3 192 3 395 3 629 
Sedadlá v divadlách 9 872 8 215 8 632 8 748 11 325 
Ponúknuté miesta na všetky predstavenia 1)  869 026 867 673 834 749 891 645 889 262 
Návštevníci 690 000 730 000 674 000 741 000 750 000 
v tom:           

- činohra 429 455 447 481 465 
- opera 67 60 63 57 57 
- bábkové divadlo a iné 194 214 165 203 228 

 

1) v divadlách v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC a obcí 
2) vrátane krátkodobo prenajatých 
3) vrátane subjektov pôsobiacich v oblasti profesionálneho divadla 

 
67 údaje poskytnuté Bratislavskou organizáciou 
cestovného ruchu 

68 V roku 2018 bola Stará radnica v rekonštrukcii  
69 Štatistický úrad SR 
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Tabuľka č. 48: Múzeá, galérie, zoologické záhrady, hudobné telesá a kiná v Bratislave70 
 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 2019 
Múzeá 1) 33 33 35 37 37 
Výstavy 193 129 123 117 121 
Návštevníci expozícií a výstav  643 000 545 000 703 000 790 000 800 000 
Vybrané vstupné (EUR) 1 272 000 1 049 000 1 505 000 1 722 000 2 053 000 
Galérie 2 2 2 2 n/a  
Výstavy 46 42 38 38 2 
Návštevníci 102 000 102 000 115 000 110 000 29 000 
Zoologické záhrady 1 1 1 1 98 
Návštevníci 303 000 310 000 288 000 317 000 n/a  
z toho         1 
- mládež škol. a predškol. veku 119 123 109 126 315 
Hudobné telesá 10 11 11 23 n/a  
Koncerty 532 602 594 810 138 
z toho           

- na domácej scéne 193 158 178 169 23 
Návštevníci na koncertoch na 
domácej scéne 75 000 69 000 75 000 84 000 669 000 

Kiná 14 14 13 15 n/a  
Sedadlá 9 784 9 572 9 418 9 645 209 

1) v počte múzeí sú zahrnuté aj všetky pobočky a vysunuté  expozície múzeí 

 

Návšteva vybraných podujatí 
turistami  
Spomedzi vybraných podujatí turisti (over-
night visitors) relatívne najčastejšie v Brati-

slave navštevujú Vianočné trhy (zúčastnilo 
sa 60% turistov), Kultúrne leto a Hradné 
slávnosti (31% turistov), Korunovačné 
slávnosti (26% turistov) a festival svetla 
Biela noc (21%)71. 

 

Graf č. 36: Návštevnosť podujatí organizovaných mestom návštevníkmi Bratislavy 

Zdroj: Návšteva Bratislavy, Online prieskum, november 2020 – január 2021, n = 699

 
70 tamže 
71 Návšteva Bratislavy, Online prieskum, november 2020 – január 2021, n = 699 
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Bratislavské korunovačné dni
Kultúrne leto a Hradné slávnosti
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Navštívili ste počas Vašej poslednej návštevy Bratislavy niektoré z týchto 
konkrétnych podujatí? 
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Sociálne a spoločenské dopady 
dovolenkového (Leisure) CR na 
brand a identitu mesta 

Brand mesta Bratislava bol marketingovou 
stratégiou definovaný ako „Bratislava – 
mesto pre život“ s brand promiseom 
„Bratislava – stredná Európa koncentro-
vaná na jednom mieste“. Interpretačnými 
rámcami sú:  
- príjemné, praktické a starostlivé mesto 
- otvorené, pestré a tolerantné mesto 
- kultúrne, živé a energické mesto. 

Ak by sme podstatu brandu Bratislavy 
mali vyjadriť jedným pojmom, je to „kva-
lita života“. Tento pojem ako princíp č. 1 
dáva do popredia aj Manifest ECM, v kto-
rom sa uvádza: „Každé miesto má prir-
odzené kapacitné limity, ktoré je potrebné 
poznať v dostatočnom predstihu a účinne 
predchádzať ich prekročeniu. Preto je 
dôležité venovať veľkú pozornosť práve 
miestnemu obyvateľstvu, atmosfére 
„lokálnosti“, schopnosti destinácie vytvoriť 
pocit, že do nej človek patrí. Kvalita života 
lokálnych ľudí, návštevníkov, jednoducho 
- všetkých by sa mala stať východiskom 
akýchkoľvek aktivít organizácií destinač-
ného manažmentu.“72 

Na meranie vplyvu CR na brand sme 
použili dva parametre: (1) index hrdosti - 
a to jednak hrdosti na konkrétne miesta 
objekty či podujatia a jednak či – a do akej 
miery - sa Bratislavčania považujú za 
hrdých obyvateľov mesta, t. j. či by odpo-
ručili Bratislavu ako miesto pre život svo-
jim priateľom a známym, ktorí tu nežijú; 
(2) index kvality života podľa spoločnosti 
Numbeo. 
 

Kvalita života a jej udržateľnosť 
„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 atmo-
sféru mesta – ústretovosť voči tu-
ristom, pohostinnosť, priateľské sprá-
vanie. A keďže práve zažiť miestnych 
ľudí a atmosféru mesta je pre turistov 
najdôležitejším kritériom výberu de- 
stinácie, kvalita života Bratislavčanov  
je tak jedným z kľúčových faktorov 
výsledkov bratislavského cestovného 
ruchu.“73 
 

 

 

 

 

Hrdosť Bratislavčanov  
na svoje mesto 
Ako Bratislavčania vnímajú svoje mesto? 
V prieskume medzi Bratislavčanmi sme im 
o.i. položili aj otvorenú otázku: „Na čo ste 
v Bratislave najviac hrdý/-á (nejaké 

miesto, objekt, udalosť a pod.) - tak, že by 
ste to odprezentovali návštevníkovi z iné-
ho mesta resp. krajiny?“  

Odpovede boli nasledovné (veľkosť písma 
znázorňuje frekvenciu daného slova): 

 

 

 

 

 
72 Manifest ECM: The Future of DMOs, máj 2017 73 Marketingová a komunikačná stratégia destinácie 

Bratislava. MARK BBDO, december 2017 



Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave  
      

 81 

Obrázok č. 3: Na čo sú Bratislavčania hrdí 

 

Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 489 obyvateľov Bratislavy

 

 

Ako vidno z obrázku, Bratislavčania sú 
hrdí predovšetkým na „svoj“ hrad, 
historické centrum mesta, jeho 
architektúru, ale aj na Slavín, Lesopark či 
Danubianu. Podrobné spracovanie 
odpovedí na danú otvorenú otázku je 
uvedené v grafe č. 37 na nasledujúcej 
strane, z ktorého je zrejmé, že okrem 

hradu a centra mesta si Bratislavčania 
považujú aj mestské lesy a prírodu v okolí 
mesta (Koliba, Devínska Kobyla, 
Sandberg, Lužné lesy, ...), ďalej Dunaj 
(promenádu pri Dunaji) a v neposlednom 
rade aj moderné umenie a gastronómiu 
(vinárstva, reštaurácie, kaviarne, Street 
food park a i.).74 

 
 
 

 

 

 
 

74 Cestovný ruch v Bratislave. Online prieskum, 
MARK BBDO, december 2020 – január 2021,  
n =  489 obyvateľov Bratislavy  
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Graf č. 37: Hrdosť Bratislavčanov na konkrétne entity svojho mesta 

 
Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 489 obyvateľov Bratislavy

 

 

7,86 
priemerná hrdosť Bratislavčanov  
na svoje mesto  
(10-bodová škála, kde 10 = určite áno) 
 

 

Keď sme sa Bratislavčanov opýtali pria-
mo, či sa považujú za hrdých obyvateľov 
mesta, tak na desaťbodovej škále, kde 1 = 
„určite nie“ ... 10 = „určite áno“ až 85% 
z nich uviedlo niektorú z hodnôt 5 až 10. 
Pri najprísnejšom posudzovaní odpovedí - 
berúc do úvahy iba hodnoty 9 a 10 - to 
bolo 50% obyvateľov mesta, ktorí sú na 
Bratislavu určite hrdí. 
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Dunaj, promenáda pri Dunaji, nábrežie,

historické budovy  pamiatky (kostoly, paláce, ...)
príroda (Koliba, Kamzík, Devínska Kobyla,…

lesopark, záhrady a parky (Sad J. Kráľa, Železná…
Devín (hrad a jeho okolie, sútok riek, ...)
historické centrum, uličky starého mesta

Bratislavský hrad, podhradie

Na čo ste v Bratislave najviac hrdý/-á (nejaké miesto, objekt, udalosť a pod.) -

tak, že by ste to odprezentovali návštevníkovi z iného mesta resp. krajiny?
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Graf č. 38: Index hrdosti Bratislavčanov na svoje mesto 

 
Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. Online prieskum, december 2020 – január 2021, n = 489 
obyvateľov Bratislavy

 
Ako vidno z tabuľky č. 49, relatívne najväč-
šiu hrdosť na to, že sú obyvateľmi Bratisla-
vy, pociťujú ľudia žijúci v Dúbravke – a to 
s výrazným náskokom pred obyvateľmi 
Starého Mesta, Vrakune i Devínskej Novej 

Vsi. Naopak, relatívne najmenej sú na svoje 
mesto hrdí obyvatelia Nového Mesta, Karlo-
vej Vsi, Podunajských Biskupíc a Rače; 
avšak aj u nich dosahuje miera hrdosti 
pomerne vysokú hodnotu (7,47 – 7,60). 

 
Tabuľka č. 49: Hrdosť na Bratislavu podľa obyvateľov mestských častí75 

 

Považujete sa za hrdého obyvateľa mesta Bratislavy? 
(škála: 1 = určite nie ... 10 = určite áno ) 

Hrodosť  
na mesto 

Dúbravka 8,37 

Staré Mesto 8,10 

Vrakuňa 8,09 

Devínska Nová Ves 8,00 

Petržalka 7,89 

Ružinov 7,89 

Priemer za vybrané mestské časti 7,86 

Nové Mesto 7,60 

Karlova Ves 7,58 

Podunajské Biskupice 7,56 

Rača 7,47 

Poznámka: Do tabuľky neboli zaradené mestské časti, z ktorých nebol dostatočný počet 
respondentov (Čuňovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica) 
Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. online prieskum, december 2020 – január 2021,  
n = 489 obyvateľov Bratislavy 

 

 

 
75 tamže 

4%
2% 2% 2%

5% 5%

12%

18%

11%

39%

Považujete sa za hrdého obyvateľa mesta Bratislavy? 

Odporučili by ste Bratislavu ako miesto pre život svojim priateľom 

a známym, ktorý tu nežijú?

1 = určite nie 10 = určite áno
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Index kvality života v Bratislave 
Numbeo je to nezávislá organizácia, ktorá 
kvalitu života skúma od roku 2009. Do In-
dexu kvality život zahŕňa celkové životné 
náklady a kúpnu silu, dostupnosť bývania, 
čistotu ovzdušia a vody, mieru kriminality, 
kvalitu zdravotnej starostlivosti a dĺžku 
času potrebnú na dopravu do zamestna-
nia.  

Ako vidno z tabuľky č. 50, najvyššiu 
hodnotu indexu kvality života medzi 

európskymi krajinami dosahujú dve švaj-
čiarske (Zürich a Ženeva) a dve holandské 
mestá (Haag a Eindhoven). Bratislava sa 
nachádza na nelichotivom 46. mieste – 
a pred ňou sú mnohé iné mestá z tzv. 
second tieru: Tallinn (18. miesto), Vilnius 
(25. miesto), Ljubljana (26. miesto), 
Kaunas (29. miesto), Praha (32. miesto), 
Timisoara (33. miesto), Záhreb (35. 
miesto), Brno (36. miesto), Kluž (39. 
miesto). 

 

Tabuľka č. 50: Index kvality života 2021 
Poradie Mesto Krajina Hodnota indexu 

1 Zürich Švajčiarsko 194.63 
2 Haag Holandsko 192.40 
3 Ženeva Švajčiarsko 186.16 
4 Eindhoven Holandsko 186.11 
5 Viedeň Rakúsko 183.99 
6 Luxembourg Luxembursko 182.00 
7 Kodaň Dánsko 179.43 
8 Reykjavik Island 178.61 
9 Helsinki Fínsko 177.39 
10 Mníchov Nemecko 176.53 
11 Belfast Spojené kráľovstvo V. Británie a Sever. Írska 175.91 
12 Edinburgh Spojené kráľovstvo V. Británie a Sever. Írska  175.51 
13 Düsseldorf  Nemecko 175.39 
14 Göteborg Švédsko 174.09 
15 Frankfurt Nemecko 172.40 
16 Valencia Španielsko 171.16 
17 Rotterdam Holandsko 169.02 
18 Tallinn Estónsko 168.05 
19 Glasgow Spojené kráľovstvo V. Británie a Sever. Írska 168.04 
20 Amsterdam Holandsko 167.89 
21 Cork Írsko 167.28 
22 Leeds Spojené kráľovstvo V. Británie a Sever. Írska 166.99 
23 Cambridge Spojené kráľovstvo V. Británie a Sever. Írska 166.72 
24 Stuttgart Nemecko 165.75 
25 Vilnius Litva 164.85 
26 Ljubljana Slovinsko 164.35 
27 Hamburg Nemecko 162.86 
28 Oslo Nórsko 162.71 
29 Kaunas Litva 161.59 
30 Berlin Nemecko 158.56 
31 Kolín nad Rýnom Nemecko 157.59 
32 Praha Česká republika 157.13 
33 Timisoara Rumunsko 157.01 
34 Štokholm Švédsko 156.36 
35 Záhreb Chorvátsko 156.34 
36 Brno Česká republika 156.18 
37 Bristol Spojené kráľovstvo V. Británie a Sever. Írska  154.98 
38 Porto Portugalsko 154.22 
39 Kluž Rumunsko 152.32 
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40 Lisabon Portugalsko 152.26 
41 Antverpy Belgicko 151.02 
42 Lyon Francúzsko 148.85 
43 Madrid Španielsko 148.17 
44 Birmingham Spojené kráľovstvo V. Británie a Sever. Írska 145.49 
45 Manchester Spojené kráľovstvo V. Británie a Sever. Írska 145.42 
46 Bratislava Slovensko 145.35 
47 Riga Lotyšsko 142.72 
48 Brusel Belgicko 140.96 
49 Bologna Taliansko 139.44 
50 Nižnij Novogorod Rusko 139.34 

Zdroj: Quality of Life Index. www.numbeo.com 

 
 
Ako vidno z postavenia Bratislavy medzi 
ostatnými európskymi mestami, stále je 
čo zlepšovať. Mnohí Bratislavčania dlho-
dobo poukazujú na zanedbanosť verej-
ných priestorov (neporiadok a špina, 
neudržiavaný stav budov a komunikácií 
a pod.), ktorý o. i. „škodí“ cestovnému 
ruchu (myslí si to 26% obyvateľov mesta). 

S tým úzko súvisí ďalší problém, ktorý 
môže spôsobovať nižší záujem turistov 
o návštevu mesta – slabá resp. chýbajúca 
dopravná infraštruktúra prejavujúca sa 
najmä v stave hlavnej železničnej stanice 
či v chýbajúcom metre (myslí si to ďalších 
13% obyvateľov mesta).  
Pozri: Tabuľka č. 51

 
Tabuľka č. 51: Bariéry rozvoja cestovného ruchu v Bratislave podľa obyvateľov mesta 

 

Čo, podľa Vás, Bratislave najviac „škodí“ resp. čo predovšetkým môže spôsobovať nižší 
záujem turistov o návštevu? 

Zanedbanosť verejných priestorov (neporiadok, špina, stav budov a komunikácií) 26% 
Slabá propagácia (nedostatočné promo Bratislavy ako destinácie) 14% 
Slabá resp. chýbajúca dopravná infraštruktúra (stav hlavnej stanice, ...) 13% 
Nízka kvalita poskytovaných služieb vo všeobecnosti 9% 
Málo atrakcií pre turistov 9% 
Problémy s parkovaním (parkovanie na chodníkoch, nedostatok park. miest, ...) 8% 
Málo letiskových spojení s inými krajinami 6% 
Slabá bezpečnosť (napr. vreckári, príp. agresivita na hostí zo zahraničia) 4% 
Jazyková bariéra (slabá znalosť jazykov "miestnych") 3% 
Nízka kvalita poskytovaného ubytovania 0% 
Niečo iné 8% 

Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. Online prieskum, MARK BBDO, december 2020 – január 2021, n = 489 
obyvateľov Bratislavy 
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8.2. Význam a prínos mestských festivalov  
a kultúrno-spoločenských podujatí 

 

Mestské festivaly a kultúrno-spoločenské 
podujatia považujeme za produkty cestov-
ného ruchu. Ako také tvoria symbiózu vy-
užitia materiálnych a nemateriálnych zdro-
jov.76 Je to služba alebo súbor služieb 
(balík), ktorý je schopný uspokojiť potreby 
zákazníka.  

Základnými vlastnosťami produktu musí 
byť jeho užitočnosť, použiteľnosť a dosia-
hnuteľnosť77 

K najpopulárnejším podujatiam v Bratisla-
ve podľa obyvateľov mesta patrí: 

§ Biela Noc – festival svetla 

§ Leto na Tyršáku resp. Magio pláž 

§ Street Food Park 

§ Dobrý trh78 
 

 

Graf č. 39: Návštevnosť vybraných podujatí organizovaných v Bratislave obyvateľmi mesta 

 
Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. online prieskum, december 2020 – január 2021,  
n = 489 obyvateľov Bratislavy 

 
76 Novacká, Ľ.: Možnosti zdokonaľovania kvality 
produktu vidieckeho cestovného ruchu. In: 
Podnikanie vo vidieckom turizme a agroturizme na 
Slovensku. Bratislava, Réka 1995 
77 Vontorčíková, A. – Čukanová, M.: Vplyv produktu 
cestovného ruchu na rozvoj destinácie. In: 

Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie, číslo 1 
(36)/2020 
78 Cestovný ruch v Bratislave očami Bratislavčanov. 
CASI (online prieskum), MARK BBDO, december 
2020 – január 2021, n = 489 obyvateľov Bratislavy 
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Žiadne z uvedených podujatí som nenavštívil/-a.
World Music festival

[fjúžn] festival
Bratislava v pohybe | Medzinárodný festival…

Bratislava Design Week
Uprising Festival

Národný beh Devín - Bratislava
Prvý máj - deň otvorených ateliérov v Cvernovke

Festival Viva Musica!
Salón Piva Bratislava

Dni majstrov ÚĽUV
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti

Urban Market
Letné Shakespearovské slávnosti

Dobrý trh
Street Food Park

Leto na Tyršáku / Magio pláž
Biela noc – festival svetla

Navštívili ste niekedy v minulosti niektoré z týchto podujatí 

organizovaných v Bratislave? 
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Popularita festivalov a podujatí  
na sociálnych sieťach 
O popularite festivalov a kúlturno-spolo-
čenských podujatí do veľkej miery vypo-
vedá aj ich popularita na sociálnych sie-
ťach (počet ľudí, ktorí ich sledujú)79.  

Na najsledovanejšej z nich – na Face-
booku – vybraných 22 festivalov a po-
dujatí sleduje spolu vyše 275 tisíc ľudí, 
pričom mnohí ľudia na Facebooku sledujú 
viacero podujatí.  

Priemerný počet sledujúcich (v rámci vy-
braných 22 podujatí) dosahuje hodnotu 
12 523. Nadpriemerný počet sledujúcich 
sme zaznamenali u týchto 8 festivalov / 
podujatí (pozri: tabuľka): 

1. Uprising festival 
2. Biela noc – festival svetla 
3. Dobrý trh 
4. Nová Cvernovka 
5. ČSOB maratón 
6. Festival Viva Musica! 
7. Street Food Park 
8. Urban Market80 

 
Tabuľka č. 52: Popularita vybraných festivalov na sociálnej sieti Facebook81 
 

Názov festivalu / podujatia Počet ľudí, ktorí to sledujú 
Uprising festival 69 984 
Biela noc – festival svetla 33 472 
Dobrý trh 21 650 
Nová Cvernovka (Deň otvorených ateliérov) 20 331 
Bratislava Marathon (ČSOB Maratón) 18 083 
Festival Viva Musica! 14 424 
Street Food Park 13 786 
Urban Market 13 786 
ÚĽUV (Dni majstrov ÚĽUV) 12 562 
ZOO Bratislava 9 701 
Bratislava Design Week 8 298 
Salón Piva Bratislava 7 075 
Rytieri na Devíne 5 053 
Letné Shakespearovské slávnosti 4 740 
Noc múzeí a galérií v Bratislave 4 574 
[fjúžn] festival 4 483 
Tyršák (Leto na Tyršáku) 4 283 
Bratislava v pohybe 2 124 
World Music Festival 2 001 
Starz (Národný beh Devín – Bratislava) 1 993 
Korunovačné slávnosti v Bratislave 1 565 
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti 1 546 
SPOLU 275 514 
Priemer sledovateľov 1 podujatia 12 523 

Zdroj: Facebook profily daných podujatí (stav k 26. 2. 2021) 
 

79 Absolútna dominancia sociálnych sietí 
v oslovovaní cieľového publika je najdôležitejší 
trend v smerovaní cestovného ruchu do budúcna. 
O význame sociálnych sietí pre destinačný 

management pozri: Destination Next. Destination 
International, júl 2017. 
80 Zdroj: Facebook, údaje ku dňu 19. 2. 2021 
81 tamže 
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Príklady významných  
kultúrno-spoločenských 
podujatí v Bratislave  
a ich prínos pre Bratislavu  
 
 
Prínos:  
Oživovanie verejného priestoru  
a podpora komunít 
Dobrý trh® je podujatie, ktoré od roku 
2011 oživuje mestský verejný priestor, 
otvára ulice, vytvára miesto pre stretnutia 
a v neposlednom rade tiež podporuje 
alternatívny životný štýl. Už z podstaty 
veci vyplýva, že podporuje malovýrobcov 
a kvalitné domáce výrobky i produkty 
rozmanitých kultúr. Okrem stánkov  
s kvalitnými potravinami, originálnym 
dizajnom, knihami, doplnkami a oble-
čením, ponúka mnoho zážitkov – netra-
dičné umelecké inštalácie a koncerty, 
workshopy pre deti aj dospelých. Toto 
podujatie organizuje nezisková organi-
zácia, ktorá takto zastupuje služby mesta  
i mestskej časti. 

Dobrý trh – okrem vyššie spomenutých 
prínosov – ukazuje, že je v rámci mesta 
možné ...: 

1) relatívne ľahko uzatvárať ulice  
za účelom uskutočnenia kultúrneho 
podujatia,  

2) vyžadovať od predávajúcich 
a návštevníkov triedenie odpadu 
(presadiť „zero waste“ princíp),  

3) prostredníctvom trhu poukazovať  
na lokálne produkty  

4) budovať komunitu, ako aj vzťah  
k miestu konania trhu.  

 
 

 
82 Prachárová, V. – Galetová, L.: Umením spolupráce s občianskym sektorom k oživeniu verejných priestranstiev? 
Prípadová štúdia o Dobrom trhu. Bratislava, marec 2019 
83 tamže 

Z výsledkov prieskumu, ktorý sa uskutoč-
nil v roku 2018 počas Dobrého trhu  
na Nám. SNP, účastníci (n = 128) uviedli 
nasledovné odlišnosti Dobrého trhu  
od podobných podujatí:  

§ atmosféra 
§ široké zameranie 
§ rôznorodosť ponuky 
§ ekológia/separovanie odpadu 
§ komunitný charakter82 

Dobrý trh možno celkovo vnímať ako 
mestotvorné podujatie, ktoré ovplyvňuje 
nielen vnímanie verejných podujatí a “za-
budnutých” lokalít v hlavnom meste, ale 
dokonca aj vnímanie mimovládnych orga-
nizácii a možností spolupráce s nimi. 
V istom zmysle predstavuje katalyzátor 
pre komunitný rozvoj a ďalšie revitalizačné 
stratégie a ukazuje nové spôsoby uchope-
nia problematík, ktoré môžu následne pre-
brať aj štátne úrady či súkromný sektor.83 
 
 
Prínos:  
Podpora tolerancie a rozmanitosti 
Uprising sa pre Slovensko a okolité štáty 
stal neodmysliteľnou súčasťou leta. Od 
svojho vzniku v roku 2008 sa Uprising 
rozrástol na najväčší stredoeurópsky 
festival zameraný na reggae. Podarilo sa 
mu zaradiť medzi Top 40 európskych 
festivalov a každoročne si získava priazeň 
čoraz väčšieho počtu fanúšikov. Hlavná 
myšlienka festivalu „Festival, ktorý spája 
ľudí rôznych krajín, kultúr a rás.“ priamo 
podporuje brand mesta. 
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Prínos: 
Edukácia, osveta a popularizácia 
umenia 

Biela noc je prestížny medzinárodný ume-
lecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť 
širokej verejnosti súčasné formy umenia 
ako aj netradičné, nepoznané a významné 
miesta európskych metropol. Jednou 
z nich sa stala aj Bratislava. Koncept 
festivalu predstavuje unikátny druh kultúr-
neho podujatia v otvorenom priestore. Ide 
o každoročnú akciu trvajúcu jeden až dva 
večery, ktorá je bezplatne prístupná de-
siatkam tisíc návštevníkov. V roku 2017 
festival navštívilo takmer 200 tisíc ľudí. 

Ako hovorí Z. Pacáková, zakladateľka 
Bielej noci na Slovensku: „Vďaka festivalu 
sa zviditeľnia rôzne mestské monumenty aj 
samotné mesto ako destinácia nielen 
u nás, ale aj v zahraničí, pretože je oň 
veľký mediálny záujem. Tento typ festiv-
alov výrazne stimuluje turizmus a rovnako 
aj ekonomický mechanizmus, pretože 
v čase eventu sú hotely, kaviarne, reštau-
rácie aj MHD plné, čo generuje príjmy 
prostredníctvom daní v rámci mesta 
a regiónu.“ Ako ďalej uvádza, tohto podu-
jatia sa zúčastňujú ľudia, ktorí bežne 
nechodia do múzea či na hudobné festi-
valy; od malých detí po starých ľudí, sú 
tam všetci. Z tohto hľadiska má festival 
edukačnú, osvetovú a popularizačnú 
úlohu.“84 

 

 

 

 

 

 

Prínos: 
Aktívny oddych, zábava  
a pohoda 

Magio pláž (od r. 2020 Leto na Tyršáku)  
Pravý breh Dunaja už tradične patrí k top 
lákadlám letnej Bratislavy. Posledných  
13 rokov funkciu chill out zóny, kde si 
rezidenti i návštevníci mesta mohli vychut-
nať ilúziu prímorskej atmosféry, plnila  
T-com pláž resp. Mágio pláž. V posled-
ných rokoch ju navštevovalo počas let-
ných prázdnin cca 300 000 návštevníkov. 
Mesto však ohlásilo, že tu má vznik-
núť jeden ucelený priestor určený na re-
kreáciu v prírodnom parkovom prostredí, 
športové aktivity a v nejakej podobe aj 
kultúrno-spoločenské podujatia. 
 
 
Účasť na festivaloch zvyšuje  
hrdosť obyvateľov mesta 
Ukazuje sa, že ľudia, ktorí navštevujú po-
dujatia a festivaly v meste, pociťujú väčšiu 
hrdosť na to, že sú Bratislavčanmi, než tí, 
ktorí sa festivalov a podujatí nezúčastňujú. 
Zatiaľ čo, priemerná hodnota „indexu 
hrdosti“ u všetkých Bratislavčanov dosa-
huje hodnotu 7,86, u tých, ktorí sa nezú-
častňujú žiadnych festivalov či podujatí 
dosahuje miera hrdosti iba hodnotu 4,29 
(!)  

Navyše, relatívne najviac pociťujú hrdosť 
na to, že sú Bratislavčania tí, ktorí sa zú-
častňujú nových, progresívnych podujatí 
ako sú Urban Market, World Music 
Festival, Bratislava v pohybe, Street Food 
Park, Deň otvorených ateliérov v Novej 
Cvernovke a i. (Pozri: Tabuľka č. 46)  

 

 

 
84 https://soda.o2.sk/pribehy/rozhovor/zakladatelka-
bielej-noci-lucia-cakaju-diskoteku-a-tu-im-nedame/ 
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Tabuľka č. 53: Hrdosť na Bratislavu podľa účastníkov vybraných festivalov a podujatí 
organizovaných v Bratislave 
 

Otázka: „Navštívili ste niekedy v minulosti niektoré z týchto podujatí organizovaných v 
Bratislave?“ podľa „Považujete sa za hrdého obyvateľa mesta Bratislava?“ 
(škála: 1 = „určite nie“ ... 10 = „určite áno“; priemerná hodnota za Bratislavu = 7,86) 
 

Návštevníci vybraných podujatí Hrdosť  
Urban Market 8,54 
World Music Festival 8,48 
Bratislava v pohybe | Medzinárodný festival súčasného tanca 8,34 
Street Food Park 8,33 
Prvý máj - deň otvorených ateliérov v Cvernovke 8,28 
Národný beh Devín - Bratislava 8,27 
Uprising Festival 8,26 
Festival Viva Musica! 8,25 
Salón Piva Bratislava 8,21 
Leto na Tyršáku / Magio pláž 8,20 
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti 8,19 
Dobrý trh 8,17 
Letné Shakespearovské slávnosti 8,16 
Biela noc – festival svetla 8,11 
Bratislava Design Week 8,08 
Dni majstrov ÚĽUV 7,99 
[fjúžn] festival 7,93 
Žiadne z uvedených podujatí som nenavštívil/-a. 4,29 

Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. online prieskum, december 2020 – január 2021,  
n = 489 obyvateľov Bratislavy 

 
 

82% 
Bratislavčanov aspoň občas navštevuje 
kultúrne alebo iné podujatia, ktoré sa 
uskutočňujú v Starom Meste 

67%  
Bratislavčanov aspoň občas navštevuje 
kultúrne alebo iné podujatia, ktoré sa 
konajú priamo v mestskej časti, v ktorej 
aktuálne bývajú 

Značné rozdiely sú v navštevovaní poduja-

tí obyvateľmi jednotlivých mestských častí. 

Napríklad najčastejšími návštevníkmi po-

dujatí v Starom Meste nie sú – paradoxne 

- obyvatelia Starého Mesta, ale obyvatelia 

Karlovej Vsi a Ružinova. (Pozri: Graf č. 39) 

 

Kultúrne a iné podujatia vo svojej mestskej 

časti zas relatívne najviac navštevujú  

Staromešťania, obyvatelia Devínskej 

Novej Vsi, Karlovej Vsi a Ružinova. (pozri: 

Graf č. 40)
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Graf č. 39: „Navštevujete kultúrne alebo iné 
podujatia, ktoré sa realizujú v Starom meste? 
(odpovede „áno pravidelne“ + „áno, občas“ 
spolu podľa respondentov z jednotlivých 
mestských častí) 

 
 

 

 

 

Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. Online prieskum, 
MARK BBDO, december 2020 – január 2021, n = 489 
obyvateľov Bratislavy 

 
 

 
 

Graf č. 40: „Navštevujete kultúrne alebo iné 
podujatia, ktoré sa konajú priamo v mestskej 
časti, kde aktuálne žijete?  

(odpovede „áno pravidelne“ + „áno, občas“ 
spolu podľa respondentov jednotlivých 
mestských častí) 

 

 
Poznámka: Vzhľadom na nízky počet respondentov 
z mestských častí Čuňovo, Devín, Jarovce, Lamač, 
Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica – čo je 
objektívne dané celkovo nízkym počtom obyvateľov 
neboli zahrnutí do analýzy 
Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. Online prieskum, 
MARK BBDO, december 2020 – január 2021, n = 489 
obyvateľov Bratislavy 

 

Určitú výpovednú hodnotu má aj zistenie, 
v ktorej mestskej časti jej obyvatelia neve-
dia, resp. nepoznajú podujatia, ktoré sa 
v nich uskutočňujú. Môže to svedčiť alebo 
o malom počte podujatí organizovaných 
danou mestskou časťou alebo o ich slabej 
propagácií alebo jednoducho o nezáujme 

obyvateľov danej mestskej časti o lokálne 
podujatia. Jedná sa predovšetkým o Nové 
Mesto a Podunajské Biskupice, v ktorých 
takmer 30% obyvateľov sa nezúčastňuje, 
nevie alebo nepozná žiadne lokálne kul-
túrne či iné podujatia. 
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Graf č. 41: Nezúčastňujem sa, resp. neviem, 
nepoznám podujatia, ktoré sa konajú v mojej 
mestskej časti 

podľa respondentov  jednotlivých mestských 
častí) 
 
 
 
Poznámka: Vzhľadom na nízky počet respondentov 
z mestských častí Čuňovo, Devín, Jarovce, Lamač, 
Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica – čo je 
objektívne dané celkovo nízkym počtom obyvateľov 
neboli zahrnutí do analýzy. 
 

Zdroj: Cestovný ruch v Bratislave. Online prieskum, 
MARK BBDO, december 2020 – január 2021, n = 
489 obyvateľov Bratislavy 

 
 

 

* * * 
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Návštevníci koncertov / vystúpení 
ktoré sú organizované vo vlastnej 
réžii 
Pre určenie významu a prínosu mestských 
festivalov a kultúrno-spoločenských po-
dujatí zohráva dôležitú rolu štatistika 
Národného osvetového centra pri Mini-

sterstve kultúry SR – a to predovšetkým 
Modul 1 – Koncerty, vystúpenie, 
návštevníci.85 

 

Pozri tabuľku č. 54 (viac informácií 
v Prílohe č. 7)  

 
 

Tabuľka č. 54: Koncerty/vystúpenia v tuzemsku organizované vo vlastnej réžii 

 

Koncerty / vystúpenia. 

Návštevníci   

Koncerty/vystúpenia v tuzemsku organizované vo vlastnej réžii 

Spolu (stĺpce 
2 až 8) 

v tom koncerty v oblasti 

vážnej 
hudby 

dychovej 
hudby folklóru džezu  

a blues 
rocku, 
popu 

country 
folku ostatné 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Koncerty/vystúpenia spolu 
(riadky 2 až 4) 1 819 958 28 234 47 157 22 373 

v tom 

na festivaloch 835 300 22 52 38 128 15 280 
v rámci koncertného 
cyklu 281 240   5 1   3 32 

samostatné koncerty 703 418 6 177 8 29 4 61 

z toho 

koncerty pre deti a 
mládež 322 245   39 1 2 1 34 

charitatívne, benefičné 
koncerty 16 6   3 2 4   1 

Kapacita koncertu/vystúpenia  
(počet ponúknutých miest)  1 455 800 208 243 2 450 166 667 14 376 791 864 2 570 269 630 

Počet návštevníkov 
koncertu/vystúpenia spolu 953 272 205 506 1 450 124 792 12 460 424 731 2 954 181 379 

v tom platiaci vstupné 817 607 141 312   116 992 7 443 412 971 340 138 549 
neplatiaci vstupné 135 665 64 194 1 450 7 800 5 017 11 760 2 614 42 830 

Možnosť zakúpenia vstupenky 
na koncert/vystúpenie 
elektronicky (online)  

x 14 1 8 8 5 3 7 

Zabezpečenie bezbariérového 
prístupu na koncert/vystúpenie  x 19 3 8 7 4 4 9 

Zvýhodnené vstupné na 
koncert/vystúpenie pre osoby 
so zdravotným postihnutím  

x 15 1 7 8 4 3 7 

 
Zdroj: Národné osvetové centrum MK SR 

 

 

 

  

 
85 Národné osvetové centrum MK SR 
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Význam a prínos hlavných 
nosných mestských podujatí 
pre destináciu 
 
Z hľadiska návštevnosti hlavných nosných 
mestských podujatí viacdňovými turistami 
možno za najviac navštevované považo-
vať tieto: 

§ Bratislavské korunovačné dni 
§ Viva Musica Festival 
§ Noc múzeí a galérií v Bratislave  
§ ČSOB Maratón 
§ Kultúrne leto a Hradné slávnosti 

Ide o podujatia, ktorých turisti navštevujú 
niekoľkonásobne viac, než bežní návštev-

níci destinácie. Je vysoko pravdepodob-
né, že tieto podujatia zatraktívňujú turi-
stom pobyt v meste – ak už sú v Bratisla-
ve na niekoľko dní a počas ich pobytu 
prebieha niektoré z vyššie uvedených 
podujatí, zúčastnia sa ho, resp. sú jednou 
z hlavných motivácií návštevy destinácie 
(napr. účastníci ČSOB Maratónu). 
 
Hoci napríklad – ako vidno na grafe č. 42 
– turistami najviac navštevovaným poduja-
tím sú Vianočné trhy v Bratislave (60% tu-
ristov), toto podujatie v hojnom počte 
navštevujú aj jednodňoví turisti (o reziden-
toch ani nehovoriac). 
 

 
 
Graf č. 42: Návštevnosť hlavných nosných mestských podujatí turistami 
 

 
 

* Koeficient uvádza, koľko násobne viac turistov navštívi dané podujatie v porovnaní so všetkými 
návštevníkmi Bratislavy (a teda aj s jednodňovými) 

Zdroj: Návšteva Bratislavy, Online prieskum, november 2020 – január 2021, n = 699
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Samotný prínos mestských podujatí pre 
cestovný ruch v destinácií možno merať 
prostredníctvom toho, do akej miery ná-
všteva toho-ktorého podujatia prispieva 
k spokojnosti turistov s návštevou desti-
nácie resp. k odporúčaniu navštíviť desti-
náciu. 

Na grafe č. 43 vidno, že hoci Vianočné 
trhy sú relatívne najnavštevovanejším 
podujatím, najspokojnejší s návštevou 
Bratislavy sú turisti, ktorí navštívili niektoré 

z podujatí Kultúrneho leta vrátane Koruno-
vačných dní, resp. zúčastnili sa Svätomar-
tinských dní – sviatku mladého vína (os Y 
= priemerná hodnota na 10 bodovej škále; 
čím vyššie sa podujatie na grafe nachá-
dza, tým väčšia spokojnosť s návštevou 
Bratislavy). 

Relatívne najmenej spokojní s návštevou 
Bratislavy boli tí, ktorí sa zúčastnili Majá-
lesu. 

 
 
Graf č. 43: Návšteva podujatia a spokojnosť s návštevou Bratislavy. 

 
Zdroj: Návšteva Bratislavy, Online prieskum, november 2020 – január 2021, n = 699 

 
 

Azda ešte výpovednejším indikátorom 
prínosu podujatí pre cestovný ruch 
v destinácii je metóda odvodená od tzv. 
Net Promoter Score, pri ktorom sa štan-
dardne používa otázka „Odporučili by ste 
návštevu tohto mesta svojim priateľom a 
známym?“, pričom respondenti odpovede 
na 10 bodovej škále, kde 1 = určite nie ... 
10 = určite áno. V danom prípade (ale 
i v prípade spokojnosti s návštevou Bra-
tislavy) používame priemernú hodnotu, 

ktorá je na grafe č. 44 vynesená na ypsi-
lonovej osi.  

Aj tu, v prípade odporúčania návštevy 
Bratislavy, vidno, že najvyššie hodnoty 
dosahujú návštevníci Kultúrneho leta 
a Korunovačných dní. Vysoké hodnoty 
prínosu odporúčaní návštevy Bratislavy 
tiež dosahujú podujatia: Vianočné trhy, 
Rytieri na Devíne, Noc múzeí a galérií,  
Viva Musica festival, World Music Festival 
a Biela noc - festival svetla (pozri: Graf  
č. 44 na nasledujúcej strane).
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Graf č. 44: Návšteva podujatia a odporúčanie návštevy Bratislavy.

 
Zdroj: Návšteva Bratislavy, Online prieskum, november 2020 – január 2021, n = 699

 
To znamená, že najväčší prínos pre cestovný ruch v Bratislave majú tieto hlavné mestské 
podujatia (usporiadané podľa hodnoty odporúčania navštíviť Bratislavu): 
 
Tabuľka č. 55: Najväčší prínos hlavných mestských podujatí 
 

Podujatie Návštevnosť 
turistami 

Spokojnosť 
s návštevou 
Bratislavy 

Odporúčanie 
navštíviť 

Bratislavu 
Kultúrne leto a Hradné slávnosti 31% 7,87 8,16 
Bratislavské korunovačné dni* 26% 8,00 7,89 
Vianočné trhy** 60% 7,43 7,86 
Rytieri na Devíne 15% 7,09 7,73 
Noc múzeí a galérií v Bratislave 16% 7,00 7,55 
Viva Musica 9% 6,73 7,44 
Biela noc – festival svetla 21% 6,70 7,40 
World music festival 7% 7,19 7,38 

* Pre korektnosť uvádzame, že respondenti, ktorí navštívili Bratislavu v rokoch 2017 – 2019 celkom iste 
nevnímajú rozdiel medzi pojmami Korunovačné dni a Korunovačné slávnosti.  

** Pod pojmom „vianočné trhy“ respondenti nemuseli vnímať iba Vianočný Hlavný trh, ale aj iné vianočné 
trhy (Staromestské vianočné trhy na Hviezdoslavovom nám., Vianočný Ružinov, Vianočné trhy na 
Duláku, Vianočné trhy Advent na hrade, Vianočné trhy v Inchebe a i.) 

Zdroj: Návšteva Bratislavy, Online prieskum, november 2020 – január 2021, n = 699
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Kultúrne leto  
a Hradné slávnosti Bratislava  
- už tradične patria k letnej atmosfére 
mesta. Je to najväčší festival v meste, 
ktorého hlavnou charakteristikou je rôz-
norodosť. Festival podporuje multižán-
rovosť a integráciu rôznorodých skupín 
návštevníkov. Mnohé z podujatí sa odo-
hrávajú na verejných priestranstvách, 
ktoré počas leta ožívajú a majú tak šancu 
prejaviť svoj genius loci. Programovou 
súčasťou Kultúrneho leta sú aj podujatia 
zamerané na menšiny žijúce na Sloven-
sku, v roku 2019 to boli napríklad: Anti-
kvariát - divadelné spracovanie židovskej 
tematiky a arizácie antikvariátu rodiny 
Steinerovej v CO kryte v podzemí Mest-
ského divadla P. O. Hviezdoslava, svetový 
rómsky festival Gypsy Fest, vystúpenie 
afgánskeho orchestra Ensemble Zohra či 
podujatie organizované v spolupráci s veľ-
vyslanectvami Číny, Indie, Indonézie, Ja-
ponska, Južnej Kórei a Vietnamu pod 
názvom Ázijský víkend.  

Súčasťou festivalu je tiež podujatie Rytieri 
na Devíne. Hlavným cieľom je umelecky, 
verne a divácky príťažlivo zobrazovať 
históriu v celej jej kráse a obsiahlosti – 
predovšetkým však šermiarske umenie, 
rytierske turnaje, historické tance, dobové 
sprievody a rôzne iné činnosti a aktivity 
súvisiace s históriou. 
 

Prínos podujatia: 
Kultúrna rozmanitosť, podpora 
spolupatričnosti a vzájomnej 
tolerancie. 

 

 

 

 

 
86 Marketingová a propagačná analýza a stratégia 
pre trhy v Bratislave. Central Markets 

 

Bratislavské  
korunovačné dni  
- je kultúrne podujatie, ktoré sa pod ná-
zvom „korunovačné slávnosti“ v Bratislave 
koná každoročne od roku 2003 a to podľa 
historických udalostí spätých s korunová-
ciou uhorských kráľov v Bratislave. Hlav-
nou udalosťou podujatia je korunovačný 
sprievod a koncert v Dóme sv. Martina. 
Ďalšími sprievodnými podujatiami sú napr. 
bezplatné prehliadky Bratislavy, divadel-
no-šermiarske predstavenia, koncerty 
barokovej hudby, či Deň otvorených dverí 
Archívu mesta Bratislavy. 

Korunovačné obdobie patrí medzi najdô-
ležitejšie etapy histórie mesta Bratislava. 
Práve vtedy sa formovala veľká časť jeho 
identity, ktorá je zachovaná dodnes.  
 

Prínos podujatia: 
Spoznávanie histórie a identity 
mesta, podpora hrdosti na mesto.  

 
 

Vianočné trhy  
Mestské trhy vo všeobecnosti zohrávajú 
viacero úloh vo fungovaní mesta. Ich vý-
znam je predovšetkým spoločenský 
a ekonomický. Trh predstavuje kontaktné 
miesto, ktoré slúži na stretávanie sa ľudí. 
Okrem toho je to aj tradičné miesto kultúr-
nych a spoločenských podujatí. Život  
a kvalita verejného priestoru je o to bohat-
šia a rozmanitejšia, o čo viac druhov trhov 
sa usporadúva. Trhy majú veľmi význam-
ný dopad na lokálnu ekonomiku. Každý  
z nich predstavuje benefit nielen pre pre-
dajcov, ale aj pre okolité štvrte a región 
ako celok. Zároveň umožňujú podporovať 
vznik malých firiem a živnostníkov, ktorí 
môžu generovať nové pracovné miesta86.  



Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave  
      

 98 

Vianočné trhy v Bratislave  – po novom 
Vianočný Hlavný trh87 - sú koncipované 
ako kvalitné, ekologické, bezpečné, ale 
i vizuálne atraktívne gastronomické po-
dujatie so sprievodným kultúrnym pro-
gramom, ktorý reflektuje na príjemnú 
vianočnú atmosféru v meste. Od roku 
2019 bol sortiment ponúkaného tovaru 
rozšírený napr. v gastronomickom sor-
timente aj o medzinárodné vianočné 
špeciality a v darčekovom sortimente 
o starožitnosti a dizajnové výrobky. 
S novým konceptom je Vianočný Hlavný 
trh orientovaný na „zero waste“ (snaha 
predchádzať vzniku odpadu, resp. znižo-
vanie množstva odpadu používaním 
výlučne vratných pohárov a komposto-
vateľných riadov). 
 

Prínos podujatia: 
Spolupatričnosť, podpora 
komunity, rozmanitosť, 
ekologickosť. 

 

Noc múzeí a galérií v Bratislave 
- je celoeurópske podujatie, koordinované 
organizátormi z Francúzska, ktoré sa koná 
každoročne tretiu májovú sobotu. Cieľom 
podujatia je – popri zapojení čo najvyššie-
ho počtu kultúrnych inštitúcií do podujatia 
v rámci Bratislavy a BSK - zvýšenie náv-
števnosti zo strany širokej verejnosti, 
a priblíženie práce múzejníkov a galeristov 
pri ochrane, uchovávaní a prezentácii kul-
túrneho dedičstva na Slovensku. V rokoch 
2018 bolo do akcie zapojených 38 inštitú-
cií v 52 objektoch – okrem „tradičných“ 
múzeí a galérií aj Slovenské centrum dizaj-
nu, Múzeum kultúry Chorvátov na Slo-
vensku, Múzeum kultúry Maďarov na Slo-
vensku, Súkromné vo-jenské múzeum  
B-S 6 Vrba a Múzeum petržalského opev-
nenia Bunker B-S 4 Lány či Galéria Ned-
balka s pomaly už tradičnou Dáždnikovou 

 
87 Od roku 2019 

ulicou a i. V roku 2018 projekt prilákal  
do múzeí a galérií v celom regióne 
spolu 43 092 návštevníkov. 
 

Prínos podujatia: 
Spoznávanie histórie a identity 
mesta, podpora spolupatričnosti 
a vzájomnej tolerancie. 

 

World music festival  
- je medzinárodný festival venovaný world 
music, ľudovej hudbe, etnojazzu a fúziám 
s inými žánrami. Cieľom festivalu je po-
núknuť pestrý program a priniesť podu-
jatie, ktoré oživí historické centrum mesta. 
Festival je farebný a mnohotvárny: podpo-
ruje slovenské kapely, ktorým dáva prie-
stor na showcase prehliadkach a pred-
stavuje aj špičkové zahraničné projekty 
world music. Okrem koncertov sú v pro-
grame aj tanečné vystúpenia, workshopy, 
filmy a ďalšie sprievodné akcie. Pre od-
bornú verejnosť a hudobníkov je určená 
medzinárodná konferencia s účasťou za-
hraničných profesionálov a delegátov. Jej 
úlohou je priblíženie slovenskej hudobnej 
scény profesionálom zo zahraničia a tiež 
networking, zdieľanie poznatkov a začle-
nenie slovenskej scény do medzinárodnej 
komunity world music. Zámerom poduja-
tia je vytvoriť priestor na dialóg medzi kul-
túrami, rešpekt k vlastnej tradícii a komu-
nikácia medzi ľuďmi prostredníctvom 
umenia.  
 

Prínos podujatia: 
Tolerancia, porozumenie, 
otvorenosť a rešpekt. 

Viva Musica! festival  
- je súčasťou leta v Bratislave už od roku 

2005. Od svojho prvého ročníka ponúka 

ľuďom to najlepšie z klasickej hudby 

formou príťažlivou pre všetkých. V rámci 
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uplynulých pätnástich ročníkov divákom 

priniesol viac ako 400 koncertov v podaní 

špičkových umelcov a hudobných 

zoskupení z celého sveta. Viva Musica! je 

najväčším letným festivalom klasickej 

hudby na Slovensku  

 

Prínos podujatia: 
Kreativita a kultúrna rozmanitosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Celkové zhodnotenie prínosu 
nosných mestských podujatí 
 
Návštevy podujatí, ktoré najviac korelujú 
so spokojnosťou návštevy a odporúčaním 
navštíviť Bratislavu majú spoločne – 
okrem ekonomických - tieto hlavné 
prínosy: 

§ Zatraktívňujú turistom pobyt v desti-
nácií, robia ju príjemnejšou (príjemná 
atmosféra). 

§ Rozvíjajú autentickosť destinácie, 
vytvárajú pocit spolupatričnosti, jej 
komunitného vnímania.  

§ Prezentujú a podporujú kultúrnu roz-
manitosť, čím prispievajú k tolerancii 
a rešpektovaniu iných národov, ná-
rodností a menšín.  

§ Podporujú spoznávanie histórie a iden-
tity mesta, čím zvyšujú pocit hrdosti  
na mesto. 

§ Rozvíjajú kreativitu – a to tak organizá-
torov podujatí, ako aj ich účastníkov 
(workshopy, prednášky, tvorivé dielne, 
...). 

§ V neposlednom rade tiež podporujú 
ekologické povedomie. 

 

Možno tak konštatovať, že tieto 
podujatia sú v súlade s víziou 
a brandom Bratislava. 
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8.3. Parametre mestských festivalov  
a kultúrno-spoločenských podujatí 

 
 

Východiská stanovenia parametrov 

Pri stanovení parametrov mestských 
festivalov vychádzame predovšetkým 
z vízie mesta, ktorá bola predstavená 
v publikácii Plán B88. Spomedzi piatich 
atribútov tejto vízie považujeme za kľú-
čové pre stanovenie takýchto parametrov 
tieto dva:  

§ Chceme, aby Bratislava budúcnosti 
bola mestom kultúr, ktorého identita 
je postavená na rozmanitosti. Mesto 
potrebuje a víta všetkých obyvateľov – 
rodených Bratislavčanov, cudzincov, 
ale aj tých, ktorí sa do mesta prisťahujú 
z iných regiónov.  

§ Chceme, aby Bratislava budúcnosti 
bola mestom, ktoré je laboratóriom 
nových nápadov a myšlienok, pretože 
má obrovský kreatívny a inovatívny 
potenciál.  

 

Ďalším východiskom pre koncepčný 
rozvoj cestovného ruchu v meste je 
schválená Marketingová a komunikačná 
stratégia destinácie Bratislava 2018 – 
2022, ktorá definovala víziu Bratislavy ako 
mesta pre život. Podľa tejto stratégie by 
sa do roku 2022 Bratislava mala stať ...: 
§ príjemným, praktickým a starost-

livým mestom 
§ otvoreným, pestrým a tolerantným 

mestom 
§ kultúrnym, živým a energickým 

mestom89. 

 

Primárne kritériá:  
rozmanitosť a inovatívnosť 
Z vízie mesta i marketingovej stratégie 
vyplýva, že mesto by malo podporovať 
predovšetkým tie mestské festivaly 
a kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré 
prispievajú ku ...: 
§ kultúrnej rozmanitosti 
§ inováciám a novým nápadom  

 

Sekundárne a terciárne kritériá 
Od primárnych sa potom odvíjajú sekun-
dárne kritériá posudzovania festivalov 
a podujatí, ktoré by mali byť podporované 
(napr. kultúrno-spoločenské, ekonomické, 
environmentálne a iné vplyvy).  

A napokon, v treťom rade sú to aj admini-
stratívno-technické pravidlá poskytovania 
reklamných služieb medzi BTB a organi-
zátorom podujatí.  

Autori tiež oslovili relevantných stakehol-
derov, aby zistili aké parametre sú pre 
nich sú kľúčové na stanovenie relevant-
nosti podujatí organizovaných v meste. 
Tieto boli zohľadnené pri koncipovaní 
tabuľky č. 55 na nasledujúcej strane. 

 

 

 

 
 

88 Bratislavská identita. Výstup pracovnej skupiny 
Identita v rámci Odbornej platformy pre Bratislavu. 
Autori: Martin Bajaník, Fedor Blaščák, Henrieta 
Moravčíková, spolupracovali: Michal Hvorecký, Zora 
Jaurová, Oliver Kleinert, Vlado Talian, Matúš Vallo. 
www.planbratislava.sk 

89 Marketingová a komunikačná stratégia destinácia 
Bratislava 2018 – 2022. December 2017, MARK 
BBDO Bratislava 
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Tabuľka č. 56: Kritéria pre stanovanie podpory mestských festivalov, ktoré majú význam pre 
domáci a zahraničný CR. 

 

Primárne kritériá  

- kultúrna rozmanitosť do akej miery podujatie podporuje kultúrnu výmenu  

- inovatívnosť a kreativita  
do akej miery je podujatie originálne, jedinečné a či 
podujatie prináša do verejného priestoru niečo nové, 
kreatívne, do akej miery sú pri organizovaní podujatia 
uplatnené mobilné aplikácie a sociálne siete a pod.) 

Sekundárne kritériá  

- spolupatričnosť 
či podujatie podporuje komunitného ducha, dobré 
medziľudské vzťahy a vzájomnú toleranciu vo 
vzťahoch k sociálne slabším skupinám, národnostným 
menšinám, seniorom a pod. 

- atraktívnosť podujatia 
či podujatie generuje záujem (vyjadrené počtom 
návštevníkov, počtom sledovateľov na sociálnych 
sieťach, spontánne PR a publicita, ... a pod. ) 

- opakovateľnosť podujatia 
história podujatia, t. j. existencia podujatia aspoň 3 po 
sebe idúce roky; pri celkom nových podujatiach plán 
na nasledujúce tri roky 

- načasovanie podujatia 
do akej miery organizátor podujatia berie do úvahy 
sezónnosť cestového ruchu – t. j. či sa koná počas 
letnej/zimnej sezóny (leisure) alebo naopak – využíva 
„hluché“ mimosezónne obdobie (MICE) 

- ekonomický prínos 
či sú do podujatia zapojení podnikatelia v okolí, aký 
bude mať podujatie dopad pre podniky a jednotlivcov, 
ktorý na podujatí predávajú svoje produkty, tržby 
a dane, nákladová stránka 

- environmentálne súvislosti 

či podujatie nezaťažuje životné prostredie (výška 
hluku, vizuálny smog, ...), zero waste opatrenia 
(čistenie priestranstva pred-, počas-  a po podujatí) 
zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu, do akej 
miery podujatie zvyšuje premávku v meste, ...  a pod. 

- bezpečnosť miera kriminality počas konania podujatia – najmä 
počet krádeží, zabezpečenie SBS a pod. 

Terciárne kritériá  

 
Administratívno - technické 
parametre 

- vymedzenie predmetu spolupráce 
- rozpočet podujatia 
- očakávané finančné plnenie 
- benefity pre členov BTB 
- akým spôsobom bude propagovaná destinácia 

Bratislava 
- doložiť oprávnenie podnikať v predmete 

navrhovanej spolupráce 

Zdroj: vlastný prieskum 
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Potreba flagship evetu  
v Bratislave 
 
Aj napriek popularite podujatí ako sú napr. 
Dobrý trh, Urban market, Street Food 
Festival, ktoré zvyšujú mieru hrdosti na 
mesto predovšetkým u miestneho obyva-
teľstva, alebo podujatí ako Uprising alebo 
Bratislava v pohybe, ktoré oslovujú aj 
obyvateľov okolitých krajín, Bratislave 
chýba podujatie (produkt cestovného 
ruchu), ktoré by presahovalo lokálny 
charakter. 

V minulosti bola azda takou Bratislavská 
lýra – v rokoch 1966 – 1989 najobľúbe-
nejší a najpopulárnejší festival populár-
nych piesní v Československu, na ktorom 
sa zúčastňovali aj hostia zo zahraničia. 
V súčasnosti za medzinárodne význam-
nejšie podujatie späté s Bratislavou 
možno považovať Bienále ilustrácií 
Bratislava. 

Ak chce destinácia Bratislava  
„vystúpiť na svetové pódiá“, tak by  
sa stakeholderi CR mesta mali – 
samozrejme, okrem manažovania 
autentickej identity mesta – namiesto 
podpory desiatok lokálnych „mini-
podujatí“ sústrediť na vytvorenie 
nového významného podujatia, resp. 
rozvíjať do svetovej úrovne niektoré  
z už existujúcich podujatí (Uprising 
festival? Mesto v pohybe? Bienále 
ilustrácií? ...). 

 

 

 

 

 

 

Ak hovoríme o takomto flagship podujatí, 
tak máme na mysli podujatie, ktoré bude 
asociačne previazané s Bratislavou.  

Príklady zo sveta: 

Oktoberfest - Mníchov 
Karneval - Benátky 
St. Patrick Day - Dublin 
Beh býkov - Pamplona 
Palio - Sienna 
La Tomatina - Buñol 
Mastnica - Kiev 
Golden Drum - Portorož 
Film Festival - Cannes 
World Economic Forum - Davos 

 
Existuje však aj viacero príkladov zo Slo-
venska i blízkeho okolia, kedy sa miestne 
vlajkové podujatie podarilo asociovať 
s konkrétnym mestom/miestom: 

Pohoda festival   - Trenčín 
Salamandrové dni   - B. Štiavnica 
Kremnické gagy   - Kremnica 
Folklórny festival  - Východná 
Colours of Ostrava - Ostrava 
Filmový festival  - Karlovy Vary 
............................... (?) - Bratislava 
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ČASŤ 2 
 

 
 
 
Analýza vplyvu a potenciálu 
kongresového cestovného ruchu 
(MICE) v Bratislave   
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9. Úvod 
 

Hlavným účelom tejto časti analýzy je ciel-
ený a efektívny manažment destinácie  
v oblasti kongresového cestovného ruchu, 
pričom jej výsledky budú mať promočnú  
a propagačnú hodnotu významu odvetvia 
business meetings pre ekonomiku Brati-
slavy resp. Slovenskej republiky.  
Na tomto mieste by sme radi uviedli, 
s akými pojmami budeme v dokumente 
pracovať.  

Kongresový cestovný ruch 
V slovenskej oficiálnej odbornej termino-
lógii90 je kongresový cestovný ruch (KCR) 
definovaný  ako forma obchodného ces-
tovného ruchu, ktorý sa spája s cestova-
ním a pobytom v kongresovom mieste, 
zameriava sa na výmenu vedeckých i od-
borných poznatkov a skúseností.  
Zahraničná terminológia pracuje hlavne  
s pojmom Meeting Industry, alebo aj Busi-
ness Meetings, častokrát označovaný aj 
skratkou MICE reprezentujúcou 4 sub-trhy 
(Meetings, Incentives, Conferences/Con-
gresses, Events//Exhibitions).  
Definície kongresového cestovného ruchu 
resp. Meeting Industry sa však v domácej 
i zahraničnej odbornej literatúre rôznia.  
A. Tradičný smer chápe mítingy ako sú-
časť cestovného ruchu (Tourism) a to tzv. 
obchodného cestovného ruchu (Business 
Tourism), ktorý rozdeľuje nasledovne:  

- Business Travel (obchodní cestujúci), 
ktorí nie sú účastníkmi business mee-
tings (napr. služobné cesty), čiže B2C 
alebo v rámci kontrahovania Business 
travel agentov aj B2B. 

- Business Meetings (obchodné poduja-
tia), podujatia organizované profesionál-
nymi organizátormi, výlučne B2B odvet-
vie. 

 
90 https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-
7/informacie/cestovny-ruch/terminologia-v-cr-pdf-183-kb  
91 
http://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/MPIWEB/c
0db211c-729b-4530-b008-

B. Iné definície91 chápu MICE ako samo-
statné odvetvie fungujúce na iných princí-
poch ako cestovný ruch, pričom s CR ho 
spája hlavne infraštruktúra.  
UNWTO (United Nations World Tourism 
Organization) chápe Meeting Industry (MI) 
ako centrálny a kľúčový prvok v rámci 
sektora turizmu, ktorý je kruciálnym gene-
rátorom rozvoja a príjmov, zamestnanosti 
a investícií v destinácii.92 
V tomto dokumente sa budeme pridŕžať 
definície UNWTO, ktorá Meeting Industry 
síce chápe ako samostatné odvetvie, 
avšak zároveň aj ako SÚČASŤ cestov-
ného ruchu, a preto sa dá merať prostred-
níctvom nástrojov ako sú napr. satelitný 
účet cestovného ruchu (Tourism Sattelite 
Account).  
 

Pre účely tohto dokumentu bude-
me používať skratku MICE na vy-
jadrenie ekvivalentných termínov 
„kongresový cestovný ruch“, 
„Business Meetings“ alebo aj 
„Meeting Industry“.  

 

Taktiež považujeme za nutné zdôrazniť, že 
v rámci tohto zadania analýza narába 
s teóriu a dátami, ktoré sa vzťahujú pri-
márne k Meeting Industry, nepokrývame 
teda obchodných cestujúcich, resp. 
Business Travel.  
Nakoľko destinačný marketing a manaž-
ment nie je zďaleka iba o cestovnom 
ruchu, ale predstavuje hlavne nástroj 
ekonomického rozvoja, je viac než opod-
statnenou potrebou zadávateľa, vyčísliť 
dosah Business Meetings na ekonomiku. 
Našou snahou bude naplniť túto potrebu.  

ed37e9f4f519/UploadedImages/Meetings%20Industry%20
and%20Economic%20Transformation%20-
%20Chihuahua%202014%5b1%5d.pdf  
92 
https://www.themeetingsindustry.org/storage/industry_new
s/14.3_UNWTO_Global+Report+on+Mtgs+Industry  
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10. Vplyv kongresového cestovného ruchu  
   v Bratislave na ekonomiku mesta  
   resp. Slovenska 

 

 
MICE predstavuje najlukratívnejšiu formu 
cestovného ruchu z hľadiska príjmov. 
Z celostného hľadiska sa jedná o príjmy 
z organizovania business podujatí 
zahŕňajúce služby agentúr, prenájmy prie-
storov, služby osobnej prepravy, caterin-
gové služby, ubytovacie služby, produk-
čné služby (audio-vizuálna technika a vý-
stavba pódií, tlačové služby, prenájom 
mobiliáru a inventáru, honoráre umelcov 
a moderátorov...), ako aj spotrebu tovarov 
a služieb v destinácii. 

Tieto príjmy sú však často mylne považo-
vané za „spending“ (čiže výdavok) samot-
ných účastníkov MICE podujatí. V tejto 
časti by sme sa preto radi venovali tomuto 
fenoménu, ako aj naplneniu zadania pri 
vyčíslení objemu výdavkov samotných 
delegátov.  

MICE ako B2B odvetvie pracuje na kon-
traktačnom princípe. To znamená, že 
hlavným a rozhodujúcim elementom  
pri výbere destinácie i pri rozhodnutí 
o konkrétnom nákupe služieb rozhodujú 
tzv. meeting planners (MICE profesionáli 
v oblasti kontrahovania kapacít a logisti-
ky). Delegát, čiže účastník podujatia, sa 
teda z pohľadu výdavkov na celé podu-
jatie rozhoduje o výrazne menšej časti 
svojich výdavkov. 

Podľa jednotlivých písmen zo skratky 
MICE ide teda o nasledovné členenie 
nákupcov:  

§ Meetings – tzv. corporate meeting plan-
ners, alebo firemní nákupcovia, ktorí na 

 
93 Podľa celosvetovej štúdie z dielne SITE 
Foundation, Incentive Research Foundation a 
Financial and Insurance Conference 

základe rozpočtov a preferencie manaž-
mentu firmy majú za úlohu doručiť firem-
ný míting. Spolu s nimi sa v tomto rozho-
dovacom procese pohybujú aj špeciali-
zované agentúry. Účastníci týchto mítin-
gov majú väčšinou presný a vopred ur-
čený spoločný program; v destinácii sa 
teda samostatne pohybujú v menšej 
miere. V rámci tohto odvetvia je rozho-
dujúci spending organizátorov.  

§ Incentives – incentívne agentúry. Pri vý-
bere destinácie a presného programu sú 
rozhodujúci samotní firemní klienti v sú-
činnosti so špecializovanými destinačný-
mi agentúrami tzv. DMCs (destination 
management companies). Rozsah slu-
žieb a itinerár sú zväčša postavené  
na unikátnych a/alebo luxusných služ-
bách, preto sa spending v tomto odvetví 
zvykne vyčísľovať ako jeden z najvyšších 
na účastníka.  

3.300 € / os.  
odhadovaný priemerný rozpočet  
na incentívu v roku 2018 93  

Samozrejme, jedná sa o celosvetový 
priemer. Podobne, ako v predchádza-
júcom prípade, rozhodujúci je teda spen-
ding organizátorov, na základe ktorého 
sa ráta aj priemerný spending na účast-
níka.  

§ Conferences / Congresses – v rámci 
tohto sub-odvetvia je z hľadiska pomeru 
na spotrebe relevantný tak spending 
organizátorov, ako aj spending delegá-

Professionalshttps://www.smartmeetings.com/maga
zine_article/lessons-from-the-biggest-incentive-
travel-survey-ever 
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tov. Profesionálni organizátori kongresov 
v spolupráci s ich klientami z nadnárod-
ných (i národných) asociácií dlhodobo 
vopred vyberajú kongresovú destináciu 
i kapacity (hotelové, kongresové, spolo-
čenské sály a pod.). Náklady na organi-
záciu podujatia sa následne premietajú 
do registračného poplatku na konfe-
renciu / kongres. Organizátori sa zväčša 
starajú aj o leisure program delegátov 
a poskytujú im na výber rôzne organizo-
vané výlety (tzv. pre-/post tours). Dele-
gáti majú následne vo svojej réžii výber 
hotela, pričom organizátor je im väčši-
nou nápomocný vopred zarezervova-
nými kontingentami v hoteloch za do-
hodnuté ceny. Tu je nutné podotknúť, že 
sa jedná o určitú formu skupinových cien 
a aj keď si delegáti hotel platia poväčšine 
sami, cena je výhodnejšia ako v prípade, 
že by delegát kontrahoval hotel napria-
mo.  
 
V rámci destinačného marketingu 
je preto na mieste venovať pozor-
nosť aj cenovej hladine ubytovania 
smerom k dlhodobému zvyšovaniu 
priemernej dennej sadzby (ADR - 
Average daily rate).   

Dôležitým vedľajším efektom kongresov je 
fakt, že väčšina delegátov si na základe 
účasti na kongrese vypestuje pozitívny 
vzťah k destinácii. Ten sa z dlhodobého 
hľadiska prejavuje v rámci indukovaného 
leisure pobytu, kedy sa delegáti radi vra-
cajú do destinácie ako bežní turisti s rodi-
nou či priateľmi. Nezanedbateľným efek-
tom je aj fakt, že z delegátov sa stávajú 
tzv. ambasádori destinácie, ktorí často 
šíria veľmi relevantnú spätnú väzbu v rám-
ci svojho okolia. Referencie zároveň pred-
stavujú jeden z najúčinnejších nástrojov 
destinačného marketingu.  

 
94 https://kongres-magazine.eu/2018/03/ljubljana-
habits-expenditure-conference/ 

Destinácie skúmajú priemerný spending 
a štruktúru výdavkov delegátov kongre-
sov, pričom zisťovanie prebieha priamo 
počas konania kongresu / eventu. 
 

Ljubljana, hlavné mesto Slovinska 
uskutočnila v roku 2017 v spolupráci 
s agentúrou Toleranca Marketing 
prieskumna vzorke 302 delegátov zo 
62 krajín v rámci 4 rôznych kongresov 
v meste.94 Na základe tohto zistenia 
tvrdia, že výdavky priemerného dele-
gáta kongresu sa pohybujú na úrovni 
494 EUR na deň, čo je 3,7-násobne 
viac, ako sú výdavky „bežného“ tu-
ristu. 30% opýtaných si pritom predĺ-
žilo pobyt o jeden až dva dni a až 97% 
z nich prejavilo záujem o návrat do 
Ljubljany ako turista. Dáta z podob-
ného prieskumu z roku 2018 uvádza-
me na strane 104 ako benchmark 
spotrebného správania delegátov 
v iných destináciách.  

 

Vzhľadom na fakt, že predmetná analýza 
ekonomických efektov MICE bola zadaná 
v roku 2020, odkedy Európa čelí pandé-
mii, nebolo možné uskutočniť podobné 
zisťovanie na delegátoch existujúcich kon-
gresov v teréne.  

Dostupným zdrojom dát monitorujúcim 
priame výdavky (a ZÁROVEŇ výdavky 
organizátorov na kongres) sú benchmar-
kové údaje z iných destinácií a na mieru 
generovaná štatistika Tailored ICCA Stat-
istics Report 2019, Bratislava95. Report 
poskytuje údaje o počte a štruktúre kon-
ferencií a kongresov, ktoré sa konali 
v Bratislave v rokoch 2017-2019.  

§ Events – eventové agentúry. Proces ná-
kupu služieb je opäť v značnej miere v ru-
kách agentúr. Na druhej strane, variabilita 
eventov je veľmi veľká a panujú značné 
rozdiely v možnostiach účastníkov, ako 

95 MICE - Príloha č. 2: Tailored ICCA Statistics 
Report 2019, Bratislava 
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naložiť s voľným časom, čo ovplyvňuje ich 
výdavky v destinácii. Napríklad podujatie 
typu „car launch“, (čiže uvedenie nového 
modelu auta), ktoré zväčša trvajú niekoľko 
týždňov, predstavujú skoro nulový voľný 
čas pre účastníka (in-out v priebehu 
dvoch dní). Na druhej strane medzinárod-
né športové podujatia, akými sú rôzne 
šampionáty či olympiády, sú ideálnym 
priestorom na sledovanie výdavkov 
účastníkov.  

Odborná štúdia z dielne Ekonomickej uni-
verzity vedená Doc. Štefanom Rehákom  
s názvom Lokálne ekonomické vplyvy 
veľkých športových udalostí: prípadová 
štúdia MS 2011 v ľadovom hokeji v Bra-
tislave96 podrobne zobrazuje štruktúru 
výdavkov návštevníkov MS v hokeji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naplnenie predmetu zadania v tomto bo-
de definujeme teda nasledovnými spô-
sobmi:  
a) Výdavky účastníkov (a aj organizátorov) 

ICCA relevantných podujatí, ktoré sa konali 
v Bratislave v rokoch 2017-2019  (Tailored 
ICCA Statistics Report 2019, Bratislava)  + 
benchmark údaje z iných destinácií 

b) Štruktúra a objem výdavkov účastníkov 
MICE podujatí (CASI prieskum) 

Hlavným faktorom v rámci ekono-
mických vplyvov sú výdavky orga-
nizátorov, nie samotných účastní-
kov.  

Nakoľko hlavným účelom analýzy 
je cielený a efektívny manažment 
destinácie v oblasti kongresové-
ho cestovného ruchu, považuje-
me na tomto mieste za potrebné 
zdôrazniť, že hlavnou cieľovou 
skupinou destinačného marketin-
gu v rámci MICE sú nákupcovia 
(tzv. meeting planners), nie účast-
níci MICE podujatí. Účastníci ako 
takí sú teda cieľovou skupinou 
pre leisure marketingové aktivity.  

 
 
a) Štruktúra a objem výdavkov účastníkov MICE podujatí – ICCA 

relevantné kongresy a konferencie 
 

Ako sme uviedli v úvode, z reportu Tailo-
red ICCA Statistics Report 2019 vyplývajú 
údaje nielen o počte a štruktúre konferen-
cií a kongresov, ktoré sa konali v Bratisla-
ve v rokoch 2017 - 2019, ale aj o výdav-
koch s nimi spojených. V snahe dodržať 
štruktúru zadania sme preto tieto údaje 
rozdelili do dvoch podkapitol. 

 
 

 
96 V časti Príloha č. 5 

Celkové výdavky a registračné 
poplatky účastníkov ICCA 
kongresov organizovaných 
v Bratislave 
V porovnaní s počtom účastníkov je vidieť, 
že v roku 2019 sa v Bratislave konali ná-
kladnejšie podujatia, pretože kým počet 
účastníkov stúpol o 40%, obrat vzrástol  
o 170%. To ukazuje, že sa oplatí usilovať 
o veľké podujatia s bonitnou klientelou 
a tiež hovorí v prospech výstavby novej 
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infraštruktúry (kongresové centrum). Tento 
fakt si uvedomujú aj iné európske mestá 
a aktívne sa snažia prilákať takýto typ po-
dujatí. Zároveň je možné predpokladať, že 
úroveň nákladov bola dočasne vyššia aj 
vďaka MS v hokeji v roku 2019 a vďaka 

dvom najväčším podujatiam svojho druhu, 
ktoré sa doposiaľ konali v Bratislave 
(Wonca Europe 2019 a IIW 2019) a to 
hlavne z dôvodu zvýšených cien ubytova-
cích služieb.  

 

 

Tabuľka č. 57:  Celkové výdavky a registračné poplatky účastníkov ICCA kongresov organizovaných 
v Bratislave 

 

 2017 2018 2019 
Priem. výška reg. fee na delegáta  338 € 579 € 545 € 
Priem. celk. výdavky delegáta na podujatie  1 537 € 2 495 € 2 480 € 
Priem. spending delegáta na deň 386 € 827 € 726 € 
Priem. príjem z reg. fees 81 074 € 81 248 € 133 756 € 
Priemerné celkové výdavky na podujatie  368 519 € 369 309 € 607 982 € 
    

Priem. celkové výdavky všetkých podujatí 7 738 889 € 9 971 356 € 19 455 423 € 

Pozn: registration fee znamená účastnícky alebo registračný poplatok na konferenciu a pokrýva väčšinu nákladov 
spojených s organizáciou podujatia ako aj prípadný zisk pre klienta 

Zdroj: ICCA 

 
 

646,- EUR 
priemerný spending delegáta na deň 
(registračný poplatok + náklady na 
ubytovanie, stravovanie, kultúru, transfery 
a iné výdavky), priemer z rokov 2017-
2019, priemerná dĺžka podujatia 3,36 dni 
2 170,- EUR 
priemerný spending delegáta  
na podujatie  
(registračný poplatok + náklady na 
ubytovanie, stravovanie, kultúru, transfery 
a iné výdavky), priemer z rokov 2017-2019  
Ako sme už uviedli, priame výdavky úča-
stníkov MICE podujatí tvoria len časť vý-
davkov na celkové organizovanie MICE 
podujatí.  
 
 
 
 

K otázke registračného poplatku 
Registračný poplatok delegáta tvorí jednu 
z najvýznamnejších položiek spendingu 
v rámci kongresov a konferencií. Jedná sa 
o náklady na prenájmy priestorov, AV 
techniku, catering, tlačoviny, web stránku, 
PCO služby, a veľa ďalších položiek. Tieto 
sú následne zosumarizované a vydelené 
počtom delegátov. V registračnom poplat-
ku je obsiahnutá aj marža PCO a/alebo 
marža danej asociácie. Napríklad, ak by 
marža tvorila 10% z celkového registrač-
ného poplatku (čo je podľa praxe PCO 
horná hranica ziskovosti), znamená to, že 
90% nákladov „ostáva“ v destinácii a tvorí 
tak hlavný podiel na exporte služieb. Mar-
ža samozrejme podlieha zdaneniu, rovna-
ko, ako všetky ostatné nákladové položky 
kongresu, pričom miesto zdanenia vyplýv-
a zo sídla PCO alebo sídla asociácie. 
V tejto krajine sa však zdaňuje len marža, 
nie celkové náklady.  



Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave  
      

 109 

Priemerná dĺžka meetingu 
 

Meetings, Incentives a Events 
Ako sme už uviedli v úvode, pri týchto ty-
poch podujatí sa jedná o pomerne presný 
program a preto čas strávený v destinácii 
neobsahuje príliš veľa voľného času a nie 
je ani zväčša predlžovaný (napr. v rámci 
incentívy sa zvyknú riešiť aj spoločné le-
tenky). V rámci metriky eventov sa zvyčaj-
ne ráta s 3 prenocovaniami (štvrtok: prí-
jazdový deň, piatok a sobota: v destinácii, 
nedeľa odjazdy). 

Congresses.  
V dokumente je uvedený výpočet priemer-
ných výdavkov delegátov pri priemernej 
dĺžke 3,39 prenocovaní (Tailored ICCA 
Statistics). Delegáti, ktorí prichádzajú 
z väčšej diaľky (tzv. Long-haul flights), 
zvyknú pobyt predĺžiť o 1-2 noci (spomí-
nané pre-/post tours).  

Trend cestovania s partnerom. 
V rámci kongresových podujatí v minulosti 
obvykle delegátov sprevádzali aj ich part-
neri (spouses). V tomto kontexte treba 
uviesť, že sa síce jedná o zvýšený počet 
prenocovaní, t.j. odrazí sa to v štatistike 
a na príjmoch z dane za ubytovanie, avšak 
z hľadiska príjmov pre hotely sa nejedná 
o významné navýšenie tržieb, nakoľko 
partneri zdieľajú izbu s delegátom.  

Tento trend bol však už pred pandémiou 
na ústupe, a preto možno predpokladať, 
že v blízkej budúcnosti bude prítomnosť 
sprievodnej osoby jednou z prvých vecí, 
ktoré (dočasne?) vymiznú.  

 
 
 
 
 
 

Event Impact Calculator  

Asociácia European Cities Marketing 
v spolupráci s Destinations International  
a Tourism Economics (Oxford Economic 
Company) vytvorili komplexný nástroj  
na výpočet ekonomického dosahu - Event 
Impact Calculator (EIC). Okrem samotnej 
ekonomickej hodnoty meria aj návratnosť 
investícií vo forme lokálnych daní. Vďaka 
týmto informáciám môžu destinačné mar-
ketingové organizácie a convention bu-
reau pripravovať argumentačnú bázu  
pre tvorcov hospodárskych a rozvojových 
politík na úrovni mesta i štátu i rozhodovať 
sa o prioritách v rámci svojich akvizičných 
aktivít.  
V uvedenej tabuľke prinášame výpočet 
priemerných hodnôt akými sú napr. celko-
vé príjmy, podpora zamestnanosti, či cel-
kové lokálne dane v prepočte na počet 
delegátov ICCA podujatí v Bratislave  
za obdobie rokov 2017 - 2019.  

Z tabuľky na nasledujúcej strane vyplýva, 
že ICCA relevantné podujatia, ktoré sa 
konali v Bratislave (spolu 80 podujatí), 
tvorili prínos vo forme: 

Celkový spending:  

8,2 mil. EUR  
v roku 2017 (21 podujatí) 

6,5 mil. EUR  
v roku 2018 (27 podujatí) 

12,8 mil. EUR  
v roku 2019 (32 podujatí)  
 

Lokálne dane:  

1,28 mil. EUR  
v roku 2017 (21 podujatí) 

1,02 mil. EUR  
v roku 2018 (27 podujatí) 

2,00 mil. EUR  
v roku 2019 (32 podujatí) 
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Tabuľka č. 58: Výkony ICCA relevantných podujatí v Bratislave 
 

 Osoba 
/deň 

Dĺžka 
podujatia 

Počet 
účastníkov 

2017 

Ekonomický 
prínos 2017 

Počet 
účastníkov 

2018 

Ekonomický 
prínos 2018 

Počet 
účastníkov 

2019 

Ekonomický 
prínos 2019 

priame príjmy podujatia 
do regionálnej 
ekonomiky 

370 € 3 5 035 5 588 850 €  3 997 4 436 670 €  7 845 8 707 950 €  

celkové príjmy priame + 
nepriame  545 € 3 5 035 8 232 225 €  3 997 6 535 095 €  7 845 12 826 575 €  

podpora zamestnanosti 
priama počet osôb 1,3 3 5 035 6 546 €  3 997 5 196 €  7 845 10 199 €  

podpora zamestnanosti 
celková počet osôb 1,6 3 5 035 8 056 €  3 997 6 395 €  7 845  12 552 €  

daňové príjmy priame 63 € 3 5 035 951 615 €  3 997 755 433 €  7 845 1 482 705 €  

daňové príjmy celkové 85 € 3 5 035 1 283 925 €  3 997 1 019 235 €  7 845 2 000 475 €  

daň z ubytovania 1,70 € 3 5 035 25 679 €  3 997 20 385 €   7 845 40 010 €  

Zdroj: www.europeancitiesmarketing.com, https://destinationsinternational.org 
 

Benchmark 

Prípadová štúdia Ljubljana, 
Slovinsko 
Spoločnosť Toleranca Marketing uskutoč-
nila na jeseň roku 2018 prieskum na vzor-
ke 407 respondentov z radov účastníkov 
kongresov (z celkového počtu 3 640 dele-
gátov kongresov), ktoré sa v tom čase ko-
nali v Ljubljane. Cieľom bolo zmonitorovať 

spending kongresov v prepočte na jedné-
ho delegáta. Na základe údajov z priesku-
mu, ktorý uskutočnila spoločnosť Nina-
media v roku 201897, sú tieto údaje porov-
nané s výdavkami turistov, ktoré činia  
144 EUR na deň. 

Dáta sú na báze rovnakej štruktúry výdav-
kov porovnané aj s destináciou Krakow98 
a priemerom Európskych destinácií.  

 

Tabuľka č. 59: MICE podujatia - benchmark Ljubljana a Krakow 
 

 Ljubljana Krakow iné 
destinácie 

Položka  € / deň € / 3 dni € / deň € / 3 dni € / 3 dni 
Ubytovanie 97,00   291,00   159,50   478,50   - 
jedlo a nápoje 37,33   111,99   39,00   117,00   - 
osobná spotreba 24,00   72,00   54,25   162,75   103,07   
Zábava 21,33   64,00   26,75   80,25   103,64   
Výlety 30,00   90,00   31,75   95,25   106,96   
Kultúra 16,33   49,00   17,25   51,75   92,27   
Doprava 15,67   47,01   12,25   36,75   83,36   
registračný poplatok (reg. fee) 269,37   808,11   183,25   549,75   - 
Priemerné výdavky 
delegátov 511,00   1 533,00   524,00   1 572,00   - 

Priemerné výdavky turistov 144,00   432,00      

Priemerné denné výdavky delegátov sú 3,5-násobkom výdavkov turistov vo voľnom čase *  
Zdroj:  kongres-magazine a Influence of the meetings industry on the economy of Kraków

 
97 https://kongres-magazine.eu/2019/01/congress-
delegates-spend-more-money-than-leisure-tourists-
ljubljana-survey/ 

98 Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Agata 
Niemczyk, Renata Seweryn: Influence of the 
meetings industry on the economy of Kraków, 2014 
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Uvedené čísla potvrdzujú, že naj-
vyšší podiel na spendingu delegáta 
z jednotlivých kategórií výdavkov 
má práve registračný poplatok 
a ubytovanie, ktoré sú predmetom 
negociácií subjektov na strane po-
nuky (hotely, kongresové centrá, 
venues, iní dodávatelia) s organi-
zátormi na strane dopytu.   
 

Štruktúra a objem výdavkov 
účastníkov MICE podujatí -  
online prieskum  
Na tomto mieste by sme sa radi vrátili 
k terminológii z úvodu. 

Ako sme si zadefinovali MICE, ide o sa-
mostatnú podmnožinu odvetvia cestov-
ného ruchu. Druhou podmnožinou ob-
chodného cestovného ruchu sú obchodní 
cestujúci, teda Business Travel. Zadanie 
stanovuje úlohu vyčísliť vplyv leisure 
a MICE na ekonomiku mesta, resp. kra-
jiny. Nevzťahuje sa na kategóriu obchod-
ných cestujúcich, ktorí sú akoby treťou 
samostatnou skupinou návštevníkov 
destinácie.  

V rámci metodológie uvedenej v úvode 
Analýzy sme uviedli formu získavania úda-
jov od respondentov99 - návštevníkov Bra-
tislavy, pričom sa nám podarilo získať dá-
ta od respondentov, ktorí uvádzajú dôvod 
návštevy destinácie ako účasť na obchod-
nom rokovaní a/alebo organizovanom po-
dujatí. Radi by sme ich na tomto mieste 
prezentovali v súvislostiach.  

Nejedná sa teda o priamych účastníkov 
MICE podujatí v zmysle klasifikácie vyššie, 
nakoľko v čase zberu údajov sa kvôli pan-
démii medzinárodné a lokálne podujatia 
mohli uskutočňovať len vo veľmi obme-
dzenej miere. Napriek tomu sme presved-
čení, že takto získané dáta majú svoju 
výpovednú hodnotu čo do vplyvu na lo-
kálnu ekonomiku.  

Návštevníci, ktorí boli v destinácii za biznis 
účelom, totiž zostávajú v priemere o jeden 
deň dlhšie, bývajú v hoteloch vyššej kate-
górie a spotrebúvajú služby s vyššou pri-
danou hodnotou (drahšie reštaurácie, 
transfery mimo MHD a pod.). 

Graf na nasledujúcej strane prezentuje 
štruktúru návštevníkov, ktorí v uplynulých 
troch rokov navštívili Bratislavu z pracov-
ných dôvodov podľa typu podujatia

 

 
99 Návšteva Bratislavy, online prieskum, november 
2020 – január 2021, n = 699; počet respondentov, 

ktorí sa zúčastnili niektorého z MICE podujatí: n = 
148 
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Graf č. 45: Účasť návštevníkov na pracovných podujatiach v Bratislave 

Zdroj: Návšteva Bratislavy, online prieskum, november 2020 – január 2021, n = 699; počet respondentov, ktorí sa 
zúčastnili niektorého z MICE podujatí: n = 148 

 

Pre takmer tri štvrtiny business návštevní-
kov boli teda hlavným účelom pobytu 
v Bratislave pracovné povinnosti – či už 
jednorazové alebo nepravidelné (napr. 
opakované školenia) alebo získavanie 
poznatkov.  

Hoci ide o návštevníkov, ktorí do Bratisla-
vy prichádzajú predovšetkým za biznisom, 
prácou alebo novými poznatkami a zruč-
nosťami, viac ako tretina z nich navštívi aj 
niektorú z pamätihodností mesta (34% 
z nich), a častejšie než napríklad dovolen-
koví turisti navštevujú aj niektorú z galérií, 
výstav výtvarného umenia (15% obchodní 
cestujúci vs. 8% leisure turisti). 

Obsadenosť a štruktúra 
ubytovaných návštevníkov 
podľa Leisure – MICE a domáci 
– zahraniční v 4* a 5* hoteloch 
 

Z grafu č. 43 na nasledujúcej strane vyplý-
va, že podiel na tržbách z prenocovaní 
business klientely je vyšší ako v prípade 
leisure klientely, pričom samotný podiel 
počtu prenocovaní je u leisure klientely 
vyšší ako u business klientely. Potvrdzuje 
to fakt, že business klientela tvorí vyššiu 
pridanú hodnotu z pohľadu výdavkov na 
ubytovanie.  
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Zúčastnili ste sa počas poslednej návštevy Bratislavy niektorého z týchto 
podujatí z pracovných dôvodov? 
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Graf. č. 46: Podiel domácich a zahraničných návštevníkov na prenocovaniach a tržbách za ubytovanie   
  v 4* a 5* hoteloch v Bratislave 

 
Zdroj: Prieskum BTB členovia reprezentujúci 33% všetkých 4*a 5* hotelov (= 15% všetkých ubytovacích kapacít  
v Bratislave) 

 
 

Eventové podujatia, veľtrhy a výsta-
vy, (E- zo skratky MICE) zahŕňajú 
širokú škálu podujatí - od striktne 
firemných (road shows, product laun-
ches, výročia spoločností, odovzdá-
vanie ocenení a pod.), cez športové 
podujatia až po verejné festivaly. 
Rovnako tak zber dát z takýchto po-
dujatí podlieha rôznym metodoló-
giám. Obzvlášť prieskumy, ktoré sú 
zamerané na spending počas špor-
tových a verejných podujatí, sú ná-
ročné na čas, kapacity i financie.  

Navyše, prieskumy výdavkov ná-
vštevníkov nezohľadňujú celkové 
priame ekonomické vplyvy na po-
dujatie. Náklady na strane organizá-
torov ako sú prenájmy štadiónov, AV 
technika, fan zóny, licencie a pod., 
takýmto typom prieskumu nemožno 
zistiť.  

 
 

Odporúčame investovať do licenco-
vaných produktov na výpočet eko-
nomických dopadov verejných po-
dujatí, napr. Event Impact Calcula-
tor, ktorý je určený pre organizá-
torov a destinácie sledujúce eko-
nomické účinky podujatí vrátane 
multiplikačného efektu. 
 
https://destinationsinternational.org/event
-impact-calculator. 
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b) Priama a nepriama zamestnanosť  
 
MICE ako odvetvie je bezpochyby vý-
znamným generátorom zamestnanosti. 
Jedná sa o tvorbu pracovných miest  
na trvalý i čiastočných úväzok, ako aj 
tvorbu celoročných, sezónnych a dočas-
ných pracovných miest.  

Napomáha rozvoju vysokokvalifikovanej 
pracovnej sily – pre veľkú časť pracovných 
miest naviazaných na MICE odvetvie sa 
vyžaduje kreativita, jazyková vybavenosť  
a znalosť cudzích jazykov, ako aj vysoká 
úroveň profesionalizmu.  

Z hľadiska štatistiky vieme vyčísliť „iba“ 
výkony v zamestnanosti za odvetvie 
cestovného ruchu, predmetná štatistika 
výlučne za MICE podujatia nie je k dispo-
zícii. Štatistický úrad Slovenskej republiky 
neeviduje dáta v rozdelení na leisure 
a MICE, nakoľko takéto kategórie ne-
pozná. 

Kompletný prehľad zamestnanosti a počte 
spoločností pracujúcich v cestovnom ru-
chu je uvedený v 5. kapitole (str. 56 – 63). 

Radi by sme však na tomto mieste uviedli 
ešte jedno relevantné doplnenie. Spomí-
naný nástroj na meranie ekonomického 
dopadu podujatí v destinácii, Event Im-
pact Calculator (EIC) poskytuje možnosti 
vyrátať aj orientačný počet pracovných 
miest, ktoré sú vďaka prezencii podujatia 
v destinácii podporované. Nejde síce 
o priamo vytvorené miesta, ale dáva to 
impulz pre skúmanie multiplikačného do-
sahu na zamestnanosť v destinácii. Tento 
multiplikačný efekt je metodológiou pou-
žitou v rámci EIC vyčíslený hodnotou 1,6.   
Napríklad medzinárodný kongres EELA, 
ktorý sa konal v Bratislave v roku 2018  
pre 450 delegátov, nepriamo podporil  
633 pracovných miest. 

 

 

Tabuľka č. 60: ICCA relevantné podujatia v Bratislave (2017 – 2019)  

 Osoba 
/deň 

Dĺžka 
podujatia 

Počet 
účastníkov 

2017 

Ekonomický 
prínos 2017 

Počet 
účastníkov 

2018 

Ekonomický 
prínos 2018 

Počet 
účastníkov 

2019 

Ekonomický 
prínos 2019 

priame príjmy podujatia 
do regionálnej 
ekonomiky 

370 € 3 5 035 5 588 850 €  3 997 4 436 670 €  7 845 8 707 950 €  

celkové príjmy priame + 
nepriame  545 € 3 5 035 8 232 225 €  3 997 6 535 095 €  7 845 12 826 575 €  

podpora zamestnanosti 
priama počet osôb 1,3 3 5 035 6 546 €  3 997 5 196 €  7 845 10 199 €  

podpora zamestnanosti 
celková počet osôb 1,6 3 5 035 8 056 €  3 997 6 395 €  7 845  12 552 €  

daňové príjmy priame 63 € 3 5 035 951 615 €  3 997 755 433 €  7 845 1 482 705 €  

daňové príjmy celkové 85 € 3 5 035 1 283 925 €  3 997 1 019 235 €  7 845 2 000 475 €  

daň z ubytovania 1,70 € 3 5 035 25 679 €  3 997 20 385    7 845 40 010 €  

Zdroj: www.europeancitiesmarketing.com, https://destinationsinternational.org 
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Z uvedenej tabuľky vyplýva, že ICCA 
relevantné podujatia, ktoré sa konali 
v Bratislave (spolu 80 podujatí), pod-
porili zamestnanosť v odvetví na ú-
rovni približne:  

8 056 pracovných miest  
v roku 2017 | 21 podujatí 

6 395 pracovných miest  
v roku 2018 | 27 podujatí 

12 552 pracovných miest  
v roku 2019 | 32 podujatí 
 

Faktom zostáva, že podľa slovenskej 
legislatívy sú mestá a obce financov-
ané z podielových daní fyzických osôb 
(zamestnancov a FO) zamestnaných 

alebo podnikajúcich na jeho území. 
V roku 2020 to bola suma:  

234 624 020 EUR100 

Ak by sme sa však na výkony cestov-
ného ruchu v kategórii zamestnanosti 
pozerali z celostného uhlu pohľadu, 
Bratislava benefituje aj z podnikateľskej 
činnosti právnických osôb sídliacich / 
podnikajúcich na jej území. Nie síce 
priamo vo forme podielových daní, ale 
tým, že je centrom a sídlom veľkých 
zamestnávateľov, národných i nadná-
rodných firiem, organizácií a inštitúcií. 
To predstavuje synergický efekt pre za-
mestnanosť a navyše, práve tieto orga-
nizácie sú hlavnými zadávateľmi a „ná-
kupcami“ MICE podujatí.  
 

 
 
c) Príjmy do rozpočtu hlavného mesta formou daní a poplatkov  

 

Najdôležitejšou kategóriou príjmov do roz-
počtu hlavného mesta indukovaných ces-
tovným ruchom a MICE podujatiami je 
daň za ubytovanie, ktorá v súčasnosti 

predstavuje 1,70 Eur na osobu a deň 
(resp. prenocovanie).  

Príjmy do rozpočtu mesta formou daní 
a poplatkov zahŕňajú: 

Tabuľka č 61:  Príjmy do rozpočtu mesta formou daní (vybrané kapitoly) 
 

Zdroj: Schválený rozpočet  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky  2021 - 2023
 
 

 
100 Zdroj: Schválený rozpočet  hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy na roky  2021 - 2023 

 

 

Magistrát Hl. Mesta Bratislava – dane 2017 2018 2019 

daň za ubytovanie 4 958 342,43 € 4 748 031,34 € 4 738 616,02 € 

daň za užívanie verejného priestranstva 
z titulu propagačných, kultúrnych, športových, 
spoločenských a iných podujatí 

49 874,28 € 46 844,18 € 48 483,98 € 

daň za užívanie verejného priestranstva 
z titulu umiestnenia vonkajšieho sedenia 199 497,12 € 187 367,70 € 193 935,94 € 

SPOLU 5 207 713,83 € 4 982 243,22 € 4 981 035,94 € 
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Príjmy z dane za ubytovanie generované 
výlučne MICE podujatiami nie je možné 
presne stanoviť, nakoľko v súčasnosti 
existuje ubytovacia štatistika iba podľa 
počtu prenocovaní, kategórie hotela 
a krajiny pôvodu návštevníka.  

V prípade kongresových podujatí, obzvlášť 
tých, ktoré spadajú pod kritériá uznávané 
asociáciou ICCA, je však možné veľmi 
efektívne merať priamy dosah týchto po-
dujatí na zvýšenie výberu miestnej dane 
za ubytovanie, ako aj formovanie predikcií, 
nakoľko potvrdenie kandidatúry je zväčša 
známe min. rok-dva vopred. Ak by sme 
ako príklad využili tzv. „ICCA eligible“ kon-
gresy za posledné 4 roky, (viď tabuľka 55 
konkrétnych podujatí s presnými údajmi 
o trvaní a počte delegátov, zdroj ICCA 
databáza101), dostaneme sa na sumu:  

   40 007 osobo-nocí  
    x 1,70 EUR  
= 68 012 EUR  
To znamená, že podujatia podliehajúce 
štatistickému výkazníctvu ICCA priniesli 
do rozpočtu mesta v rokoch 2017-2019 
približne 70.000 EUR.   

Poznámka: materiál Tailored ICCA Statistics 
Report 2019, Bratislava, uvádza za obdobie 
2017 - 2019 až 80 podujatí, avšak nie všetky 
z nich mali dostupný údaj o počte delegátov 
a trvaní = nebolo na základe nich možné vyrá-
tať odhad vybranej dane za ubytovanie. 

 

Čo sa týka rozdelenia položky dane 
za užívanie verejného priestranstva 
z titulu propagačných, kultúrnych, 
športových, spoločenských a iných 
podujatí, tu nie je možné vyčísliť 
priamy vplyv MICE podujatí. Navyše, 
tento poplatok je aplikovateľný „iba” 
v prípade eventov, nakoľko drvivá 
väčšina korporátnych mítingov, in-
centívnych programov a konfreren-
cií/kongresov sa nedeje na verej-
nosti a teda tieto kategórie nie sú 
pre nich relevantným nákladom.  

Významným zdrojom príjmov z povo-
lenia podujatia môžu byť však špor-
tové eventy, ako napríklad medziná-
rodné bežecké či cyklistické mítingy 
(napr. ČSOB Bratislava Marathon a 
pod.).  

 

d) Obrat/tržby s dôrazom na údaje zo zariadení,  
v ktorých sa uskutočňujú MICE podujatia 

 

Dilema sledovania výdavkov účastníkov 
vs. výdavkov organizátorov podujatí sa 
prejavuje aj v tomto bode zadania. Stano-
venie tržieb zariadení, v ktorých sa usku-
točňujú MICE podujatia, sa dajú sledovať 
na základe územnej metódy, podľa klasifi-
kácie ekonomických činností (NACE) 
alebo podľa hlavného predmetu podni-
kania.  

Hlavnou metodológiou pri vyčísľovaní 
obratu a tržieb zo zariadení, v ktorých sa 
uskutočňujú MICE podujatia, je sumár 
tržieb podnikov, ktoré v rámci SK NACE 
uvádzajú ako hlavnú náplň podnikateľskej 
činnosti „Organizovanie kongresov 
a výstav“. 

 

 
101 MICE - Príloha č.2: Tailored ICCA Statistics 
Report 2019, Bratislava,  
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Tabuľka č. 62: Tržby v podnikoch (PO), ktoré organizujú kongresy a podnikateľské výstavy (82 300) 
so sídlom v Bratislave (n = 91)  

 
 2017 2018 2019 

Tržby 82 300 (v EUR) 26 578 121 26 270 012 20 189 155 

% z celkových tržieb 
v podnikoch CR 2,55 2,25 2,41 

Zdroj: Finstat 
 
Menovite sa jedná o tieto podniky (zoradené v abecednom poradí): 
 

1. 4SPORTS media s. r. o. 
2. 4U production s. r. o. 
3. Adaba, spol. s r.o. 
4. Agentúra Artlines s. r. o. 
5. AL EVENTS, s.r.o. 
6. ALEX BAR, s.r.o. 
7. Alfa Sky, s.r.o. 
8. AMi House s. r. o. 
9. ARKAN plus, s.r.o. 
10. ART FILM FEST s.r.o. 
11. Berlina coupé, s.r.o. 
12. Berlina, s.r.o. 
13. BONUS C.C.S., spol. s r.o. 
14. Bubble production house, s.r.o. 
15. BUDAI & BUDAI SOLUTIONS s. r. o. 
16. By Design Group s.r.o. 
17. C & C Slovakia, s.r.o. 
18. CMB Creative, s.r.o. 
19. Comunix Agency, s.r.o. 
20. Con-tec Retail s.r.o. 
21. Consult FM s.r.o. 
22. Copytrend, s.r.o. 
23. Creative Head s.r.o. 
24. DARQ Studio, spol. s r.o. 
25. DATAMED spol. s r.o. 
26. DIE 8 MARKETINGGROUP k. s. 
27. Digital Pie s.r.o. 
28. Dragon´s Edge, s.r.o. 
29. DYNAMIC GROUP, a. s. 
30. EBC-Slovakia s.r.o. 
31. E.R.M. s.r.o. 
32. elianto s. r. o. 
33. enapsys, s.r.o. 
34. EURO SIRIUS s.r.o. 
35. EXPO2020, s. r. o. 
36. FARMI - PROFI, spol. s r.o. 
37. Fleming Events, s. r. o. 
38. Flóra Bratislava Výstava s.r.o. 
39. Forinel s.r.o. 
40. Future Proof s.r.o. 
41. FutureNow s. r. o. 
42. GEMMI spol. s r.o., v likvidácii 
43. GUARANT International, s.r.o. 
44. HANOME s.r.o. 
45. HEAR, s. r. o. 
46. IDEAMIX, s.r.o. 

47. iManage, s. r. o. 
48. IN ZONE s.r.o. 
49. Investment Venture s. r. o. 
50. KNOWLEDGE CENTRAL, s. r. o. 
51. KONGRES management s.r.o. 
52. KROG invest s.r.o. 
53. KW TRADE s. r. o. 
54. L. K. Permanent, spol. s r.o. 
55. LCE - Low cost expo, a.s. 
56. mediatis s.r.o. 
57. MEDICINBAL s.r.o. 
58. MGK INVESTMENT, s.r.o. 
59. MONITOR PLUS s.r.o. 
60. MONMART, s.r.o. 
61. MOVEX services s.r.o. 
62. NAUTILUS DJ s.r.o. 
63. Networking Services  s. r. o. 
64. North West Business s. r. o. 
65. NOVUM PRO + s. r. o. 
66. Nuconsult, s. r. o. 
67. OK AGENCY, s.r.o. 
68. POSONIUM Pharma s. r. o. 
69. Pro Com. SK, spol. s r.o. 
70. PROMOEURO s.r.o. 
71. Race car events, s.r.o. 
72. ROWEX, spol. s r.o. 
73. S. G. S. - EXPO, spol. s r.o. 
74. SATA service, spol s r.o. 
75. SINTEC spol. s r.o. 
76. SKALSKY CONSULTING, s. r. o. 
77. Skandar s.r.o. 
78. SLOVUNION spol. s r.o. 
79. Synecta holding, a.s. 
80. TAJPAN s.r.o. 
81. TAJPAN way s.r.o. 
82. TERRA s. r. o. 
83. TruBiz, s. r. o. 
84. Turanovič agency s. r. o. 
85. VALOR PLUS s.r.o. 
86. Viva Musica! agency s. r. o. 
87. void SOC, s.r.o. 
88. WIRA partners, s.r.o. 
89. wocogo s.r.o. 
90. Zábavný svet, s. r. o. 
91. ZR1, s.r.o. 
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e)  Kapitálové investície do MICE v členení na verejné a súkromné 
 

Tabuľka č. 63: V rámci rozpočtu hlavného mesta Bratislava sú uvedené bežné a kapitálové výdavky 
do cestovného ruchu.  

 

Zdroj: Magistrát Hl. mesta Bratislava 

Pozn. I:   Rozpočet na podporu cestovného ruchu na rok 2020 bol pôvodne schválený  
na sumu 1,25 mil. EUR, nakoniec upravovaný na 1 mil. EUR.  

Pozn. II:  V rámci revitalizácie športových zariadení STARZ ide o investíciu do rekonštrukcie 
zimného štadióna O. Nepelu v súvislosti s MS v hokeji IIHF 2019, čo je považované  
za kapitálový výdavok mesta v súvislosti s MICE podujatiami.  

Pozn. III: Plánované výdavky určené na zastrešenie témy korunovácií neuvádzame, nakoľko sa 
nejedná o business event. 

 

 
Investície do rozvoja cestovného ruchu 
a rekonštrukcie budov v majetku mesta sú 
zväčša značné. Práve preto je na mieste 
zvážiť komerčné využitie venues v správe 
mesta a otvorenia sa tak spolupráci s ko-
merčným sektorom. Prípadný príjem 

z prenájmov napr. Primaciálneho paláca 
a jeho sál, DPOH, Klarisiek, Mirbachovho 
paláca, Pálffyho pláca, STARZ zariadení 
(napr. Zlaté piesky), Apponyiho palác 
a pod. by mohol slúžiť ako významný zdroj 
pokrývania nákladov na rozvoj odvetvia 
cestovného ruchu a MICE. 

  

  Magistrát Hl. Mesta Bratislava – výdavky CR 2018 2019 2020 

Bežné výdavky CR = členský príspevok mesta 
v BTB  1 020 000 €  1 100 000 € 1 000 000 € 

Kapitálové výdavky CR  0 € 0 € 0 € 

Revitalizácia STARZ zariadení  596 530,08 € 400 000 € 103 835 € 
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11. Počet, trvanie a štruktúru MICE eventov    
   v Bratislave  

 

Ako sme uviedli v predošlej kapitole - 
Vplyv kongresového cestovného ruchu  
v Bratislave na ekonomiku mesta, resp. 
Slovenska, štruktúra MICE podujatí vý-
razne ovplyvňuje spôsob a možnosti 
získavania údajov.  
 
Objednávateľ analýzy požaduje zistenie 
počtu, trvania a štruktúry MICE 
podujatí za roky 2017 – 2019.  
 

Jedných z hlavných zdrojov zisťovania sú 
oficiálne dokumenty. Podľa oficiálnej šta-
tistiky publikovanej Ministerstvom dopravy 

a výstavby SR 102, sa v Bratislavskom kraji 
za rok 2019 uskutočnilo 1 723 mítingov 
klasifikovaných ako „podujatí kongreso-
vého cestovného ruchu“. Toto číslo podľa 
zhotoviteľa dokumentu predstavuje 31,3% 
celkového počtu podujatí uskutočnených 
na Slovensku. Štatistika ďalej vykazuje, že 
počet účastníkov predmetných podujatí je 
na úrovni 189 743 osôb.  

Oficiálna štatistika pod názvom Vývoj uka-
zovateľov kongresového cestovného ru-
chu uvádza nasledovný počet podujatí a 
počet účastníkov v Bratislavskom kraji103:  

 
Tabuľka č. 64: Vývoj ukazovateľov kongresového cestovného ruchu 
 

 2016 2017 2018 2019 
Počet podujatí 2 010 2 091 1850 1 723 

Počet účastníkov 199 819 193 711 207 785 189 743 

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Poznámka: Táto štatistika zahŕňa len hotely, ktoré v rámci kongresového cestovného ruchu 
vykazujú obsadenosť svojich konferenčných a rokovacích miestností, to znamená, že v tomto 
počte sú zahrnuté aj menšie obchodné rokovania a súkromné podujatia ako svadby, oslavy či 
stužkové. Takéto podujatia do Meeting Industry nepatria. 

 
Dokument nešpecifikuje metodológiu zbe-
ru údajov, ani nepracuje s kategóriami ako 
domáci či zahraniční účastníci. Pri hlbšom 
skúmaní sme sa dopracovali k zisteniu, že 
štatistika vychádza z výkazníctva ubytova-
cích zariadení. S najväčšou pravdepodob-
nosťou sa teda jedná o evidenciu všetkých 
podujatí, ktoré sa v týchto zariadeniach 
konali bez ohľadu na ich príslušnosť k biz-
nis podujatiam a/alebo k privátnym podu-
jatiam.   
 

 
102 https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-
ruch-7/statistika/kongresovy-cestovny-
ruch/kongresovy-cestovny-ruch-na-slovensku-v-
roku-2019  

Pokúšali sme zistiť štruktúru podujatí or-
ganizovaných v hoteloch – tak prostred-
níctvom Bratislava Convention Bureau ako 
aj priamo vo vybraných hoteloch. Žiaľ, ani 
veľké hotelové siete nemajú v systéme 
nastavený report, ktorý by generoval roz-
delenie hostí na leisure a MICE, resp. de-
tailnejšie mapoval MICE podujatia.  

Rovnako tak, ani Bratislava Convention 
Bureau nemá možnosť sledovať údaje 
špeciálne zameraná na oblasť MICE  
zo Štatistického úradu, nakoľko ŠÚ SR 
pripravuje iba celkové štatistiky prenoco-

103 Kongresový cestovný ruch 2017 – 2019. 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 
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vania na základe mestskej dane a štatis-
tiky návštevníkov zo zahraničia. 

Štatistika vykazuje triedenie údajov aj 
podľa dĺžky trvania podujatí (a to iba na 
celoslovenskej úrovni), pričom najväčšiu 
časť (64,7%) tvoria jednodňové podujatia. 
Zároveň nie je jasné, či sa tieto podujatia 
spájali s prenocovaním, alebo nie.  

 

Na základe tejto oficiálnej štatistiky 
sa nedá určiť presný počet, trvanie 
a ani štruktúra MICE podujatí 
v Bratislave. 

 

Členská základňa BTB reflektovala na o-
pakované dotazovanie iba v obmedzenom 
rozsahu (z celkového počtu 79 údaje 
poskytlo iba 9 členov BTB). 

V rámci zberu dát u jednotlivých členov 
(napr. v rámci hotelov) sme narazili  
na značné výzvy prispôsobiť existujúce 
dáta analýzou požadovanej štruktúre. 

Odporúčame preto do budúcnosti 
osloviť stakeholderov s návrhom  
na zber dát podľa štruktúry kopíru-
júcej zadanie analýzy. V takom prí-
pade bude možné zbierať relevantné 
dáta v relevantnej štruktúre.  
Dáta sme čerpali aj z dokumentu odporú-
čaného BTB - Bratislava MICE Strategy, 
ktorý rovnako pracuje s odhadom počtu 
delegátov v jednotlivých segmentoch 
a rovnako odporúča začať so zberom 
predmetných dát v požadovanej štruktúre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
104 Materiál na rokovanie vlády SR č. 004668/2020, 
„Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na 

Návrh na uvoľnenie finančných 
prostriedkov na zámer vybudovania 
Národného kultúrneho a kongreso-
vého centra v Bratislave  
 
Ďalším zo zdrojov, ktoré by sme v rámci 
analýzy chceli uviesť, sú verejne dostupné 
materiály na rokovanie vlády SR predkla-
dané v súvislosti s „Návrhom na uvoľnenie 
finančných prostriedkov na zámer vybu-
dovania Národného kultúrneho a kon-
gresového centra v Bratislave“104, z kto-
rých je rovnako zjavné, že...: 
 

„...na Slovensku a v Bratislave chý-
ba systematická podpora rozvoja 
MICE odvetvia, jednak z hľadiska 
inštitucionálneho, personálnych 
kapacít ako aj budovania značky 
mesta a rozvíjania komplexných 
produktov. Regionálne porovnania 
MICE výkonnosti Bratislavy a oko-
litých MICE destinácií nie je možné 
relevantne vykonať, za Bratislavu 
chýba komplexná a systematická 
MICE štatistika.“ 

 
 
 

Boli sme preto nútení pristúpiť k zisťovaniu 
na základe odborných a kvalifikovaných 
odhadov. Zistenia v rámci jednotlivých 
sub-trhov MICE sú nasledovné:  
 
Meetings (a zároveň Events) 
Aktuálne neexistuje štatistika o počte, 
trvaní a štruktúre firemných podujatí a 
eventov. Zisťovanie založené na dotaz-
níkovej forme ani face-to-face zisťovanie 
s prípadnými komerčnými subjektami nie 
je aplikovateľné, nakoľko sú tieto údaje 
predmetom obchodného tajomstva.  
 
 

zámer vybudovania Národného kultúrneho a 
kongresového centra v Bratislave“ 
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Incentives  
Slovenské členenie podnikateľských sub-
jektov nepozná definíciu PCO alebo DMC 
agentúra. Pozná len cestovné agentúry 
a cestovné kancelárie. Incentívnu ponuku 
primárne zastrešujú DMC agentúry a časť 
cestovných, eventových i produkčných  
a reklamných agentúr. Nie je dostupná 
štatistika incentívnych podujatí organizo-
vaných v Bratislave.  
 
Conferences / congresses 
V rámci tejto podskupiny eventov sme 
schopní doložiť presnejšie dáta vychádza-
júce z na mieru generovaného štatistické-
ho reportu ICCA za roky 2017 – 2019 105. 
Kompletné znenie reportu v angličtine 
uvádzame v prílohách, na tomto mieste by 
sme však radi poukázali na nasledovné 
zistenia:  
 
 
 
 

ICCA pracuje iba s dátami o podujatiach, 
ktoré spĺňajú nasledovné kritériá: 
- rotácia v min. 3 krajinách 
- pravidelnosť konania 
- min. 50 účastníkov 

Tieto zistenia sú teda len výberom z kon-
ferenčných podujatí, ktoré spadajú  
do týchto kritérií.  
 
ICCA teda sleduje „len“ približne  
40-45% všetkých medzinárodných 
mítingov z kategórii Conference & 
Convention.  
 
Vplyv zvyšných 55-60% z nich sa však dá 
orientačne vyčísliť pomocou extrapolácie.  

So zámerom pripraviť čo možno najlepší 
prehľad o výdavkoch účastníkov, v prípa-
doch konkrétnych podujatí, pri ktorých ne-
boli uvedené presné čísla o účastníkoch,  
bol rátaný priemerný obvyklý počet účast-
níkov toho-ktorého podujatia. ICCA Bra-
tislava report poskytuje nasledovné dáta:  

 
Tabuľka č. 65: Počet ICCA relevantných podujatí  

 

Počet mítingov v Bratislave   2015 2016 2017 2018 2019 

Bratislava – 125 mítingov  17 28 21 27 32 
Zdroj: Tailored ICCA Statistics Report 2019, Bratislava 

 
 
 
Tabuľka č. 66: Počet účastníkov ICCA relevantných podujatí  
 

 Počet účastníkov konf./kongresov   2017 2018 2019 

Bratislava  5 035 3 997 7 845 

Zdroj: Tailored ICCA Statistics Report 2019, Bratislava 

Pozn.: započítavajú sa všetky mítingy, pri ktorých sú známe parametre o počte účastníkov, pri 
ostatných sa započítava priemerný obvyklý počet účastníkov.  

 

 

 

 
105 MICE Príloha č. 2: Tailored ICCA Statistics 
Report 2019, Bratislava 
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Graf č. 47 Veľkosť ICCA relevantných podujatí podľa počtu účastníkov.  

 

 
Zdroj: Tailored ICCA Statistics Report 2019, Bratislava   

 
Z prehľadu je zjavné, že počet účastníkov 
je relatívne nízky, takže v prípade úspeš-
nej kandidatúry, alebo postavenia kon-

gresového centra sa počty dramaticky 
zvýšia, t. z. jedno väčšie podujatie môže 
spôsobiť zmenu o viac než 40%.  

 
Tabuľka č. 67: Priemerná dĺžka konania ICCA relevantných podujatí 

 

Priemerná dlžka konania mítingov v dňoch   2015 2016 2017 2018 2019 

Bratislava 3,69 3,41 3,43 3,00 3,43 

Zdroj: Tailored ICCA Statistics Report 2019, Bratislava 
Pozn: započítavajú sa len mítingy, pri ktorých sú známe parametre o dĺžke trvania 

 
 

Štruktúra ICCA relevantných 
podujatí podľa odvetví 

Ukazuje, že medzi MICE podujatiami 
organizovanými ICCA dominujú predo-
všetkým lekárske a vedecké podujatia, 
kým stretnutia s tematikou obchodu, či 

ekológie sú skôr výnimočné. Väčšina des-
tinácií sa zameriava práve na veľké medi-
cínske a vedecké kongresy, čomu je po-
trebné prispôsobiť aj kapacitu a členenie 
venues (napr. dostatočné výstavné prie-
story pre tzv. poster session alebo stánky 
partnerov).  
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Tabuľka č. 68: Štruktúra MICE podujatí organizovanými ICCA v Bratislave v rokoch 2017 - 2019 

Odvetvia  2017 2018 2019 Spolu 
za 3 roky 

§ Medicína 5 6 5 16 
§ Veda 2 3 6 11 
§ Technológia 2 4 3 9 
§ Vzdelanie 1 4 3 8 
§ Právo 3 1 4 8 
§ kultúra, humanitné vedy 0 3 4 7 
§ matematika 1 2 3 6 
§ šport a zábava 2 2 2 6 
§ spoločenské vedy 3 0 2 5 
§ transport a komunikácia 1 3 1 5 
§ priemysel 0 1 3 4 
§ ekonómia 1 1 0 2 
§ bezpečnosť a ochrana 1 0 1 2 
§ poľnohospodárstvo 1 0 0 1 
§ obchod 0 1 0 1 
§ ekológia a životné prostredie 0 0 1 1 
§ management 0 0 1 1 
SPOLU 16 22 28 66 

Zdroj: Tailored ICCA Statistics Report 2019, Bratislava 

 
 
Štruktúra ICCA relevantných podujatí 
podľa regiónu pôvodu  

Tieto dáta prezentujú počet mítingov  
v rámci roka podľa domovského regiónu 
organizácie – to znamená teritória,  

v ktorom má medzinárodná asociácia 
svoje sídlo (headquarters).  
Z porovnania je zjavné, že kľúčovým 
asociačným trhom je Európa.  

 
Tabuľka č. 69:  Štruktúra ICCA relevantných podujatí podľa regiónu pôvodu  

Región pôvodu organizácie / asociácie  2015 2016 2017 2018 2019 

Ázia 1 0 0 1 3 
Európa 11 16 13 22 81 
Severná Amerika 1 0 1 1 3 
Oceánia  0 0 0 0 1 
Total  13 16 14 24 88 

Zdroj: Tailored ICCA Statistics Report 2019, Bratislava 
Pozn: Do tabuľky sú zahrnuté len mítingy organizácií, ktorých sídlo je ICCA známe.  

 
  

V rámci obdobia zhotovenia diela, t.j. ok-
tóber 2020 až február 2021 sa z dôvodu 
pandemickej situácie na Slovensku neko-
nali žiadne medzinárodné podujatia. Zber 
dát je možný výlučne od účastníkov MICE 
podujatí fyzicky prítomných v destinácii, 
nakoľko organizátor (PCO ani asociácia) 

nie je vzhľadom na GDPR (všeobecnú 
reguláciu ochrany dát) oprávnený posky-
tovať kontaktné údaje účastníkov poduja-
tia tretím osobám pre účely prieskumu 
alebo iné reklamné účely (GDPR). Môže 
byť iba nápomocný šírením digitálneho 
obsahu na svojich platformách a kanáloch 
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(v duchu, „prosíme Vás, zapojte sa  
do prieskumu pre nášho destinačného 
partnera“). Spätné kontaktovanie účast-
níkov organizátorom s odstupom viac ako 
jedného roka teda postráda aktualizačný 
moment.  
V tomto konkrétnom prípade teda nebolo 
možné uskutočniť odporúčanie zadávateľa 
na reprezentatívnu vzorku 500 delegátov 
vzhľadom na ochranu osobných dát dele-
gátov z minulých podujatí.  

Vzhľadom na avizovaný zámer 
vlády SR investovať do výstavby 
kongresového centra v Bratis-
lave bude viac než nevyhnutné 
prepracovať systém nepretrži-
tého a systematického zberu dát 
o MICE podujatiach.  
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12. Akvizícia meetingov 
 
 
Predpokladáme, že zámerom tejto časti 
zadania je analýza kapacít a následné 
odporúčania pre typy mítingov, ktoré 
Bratislava môže potenciálne prilákať.  
Ešte pred tým, ako sa však budeme ve-
novať kapacitám, radi by sme zadefinovali 
okruh téz, z ktorých pri akvizícii mítingov 
vychádzame. Kapacity ako také totiž sú 
síce jedným z najdôležitejších predpokla-
dov pri akvizícii mítingov, avšak ako sa-
mostatný predpoklad pre úspech destiná-
cie na MICE trhu nestačia.  

Kľúčovým faktorom pri akvizícii mí-
tingov je totiž poznanie potrieb cie-
ľovej skupiny, logiky bidingového 
procesu a v rozhodujúcej miere 
spolupráca tzv. „hardwaru a soft-
waru“ v destinácii.  

Poznanie svojich silných a slabých strá-
nok je samozrejme tiež dôležité, viď 
SWOT analýzu nižšie, avšak pre úspech 
potenciálnych kandidatúr bude rozhodu-
júce to, ako destináciu vníma cieľová 
skupina.  
 

Kritériá dôležité  
pre meeting planners 

Pre cieľovú skupinu, tzv. meeting plan-
ners, sú dôležité tieto kritériá:  

Access – logistická dostupnosť, ktorú de-
finuje prístup k medzinárodným letiskám, 
existujúcim mítingovým kapacitám a hote-
lom, ako aj samotná dopravná infraštruk-
túra destinácie. V tomto kontexte má Bra-
tislava veľkú konkurenčnú výhodu vzhľa-
dom na dve letiská (Viedeň a Bratislava), 
diaľničnú i železničnú sieť a v neposled-
nom rade jej polohu na toku Dunaja. Aj 
samotný fakt, že v rámci Bratislavy je 
„všade blízko“, je pre cieľovú skupinu 
významný benefit. 

Appeal – atraktivita destinácie z pohľadu 
nákupcu podujatia je definovaná hlavne 
povedomím nákupcov o nej. Nie počtom 
pamiatok a galérií v meste, aj keď tie sú 
toho významnou súčasťou. Pokiaľ chce 
Bratislava a Slovensko uspieť ako kongre-
sová destinácia, má pred sebou veľkú 
výzvu nanovo zadefinovať brand krajiny, 
a hlavne z dôvodu dlhodobej absencie 
národnej propagácie krajiny v zahraničí. 

Infrastructure – infraštruktúru, čiže hard-
ware-u destinácie, sa budeme podľa za-
dania venovať v príslušnej podkapitole.  
Na tomto mieste len uvedieme, že samot-
ná prezencia hotelových kapacít, venues 
alebo kongresových priestorov ešte ne-
znamená, že je destinácia konkurencie-
schopná. Ako príklad by sme mohli uviesť 
projekt modernizácie a prestavby evento-
vého priestoru na Bratislavskom hrade, 
konkrétne Zimnej jazdiarne, ktorá síce 
spĺňa najmodernejšie štandardy, ale za-
definovanými podmienkami prenájmu ide 
doslova proti potrebám cieľovej skupiny. 
Máme na mysli hlavne vyhradenie si práva 
na zrušenie podujatia v krátkom časovom 
úseku pred eventom.  

MICE Infrastructure – do MICE infra-
štruktúry patria hlavne špecializovaní do-
dávatelia akými sú PCOs, DMCs, trans-
portné spoločnosti, venues a v neposled-
nom rade profesionálne riadené Conven-
tion Bureau. Všetky tieto subjekty totiž 
stoja na strane ponuky ako hlavný mana-
žerský prvok v riadení procesu akvizície, 
produkcie i realizácie.  

Safety – bezpečnosť vždy bola jedným 
z prvoradých kritérií pre usporadúvanie 
mítingov, v tejto dobe je však obzvlášť 
dôležitá. Rozhodujúcimi benchmarkami 
bezpečnosti je aj členstvo krajiny v nadná-
rodných štruktúrach, odvetvových asociá-
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ciách a prítomnosť podujatí podporujúcich 
image krajiny ako bezpečnej destinácie – 
napr. Forum Globsec.  

Subvention – subvenčné schémy sú té-
mou na samostatný analytický dokument 
a ich nevyhnutnosť nanovo potvrdzuje 
momentálna pandemická situácia. V ob-
dobí, kedy nákupcovia čelia bezprece-
dentnej neistote v odvetví, subvenčné 
mechanizmy a štátne garancie sú viac než 
účinným nástrojom pri akvizícii podujatí.  

Value for money – všeobecná cenová 
hladina a pomer ceny a kvality sú veľmi 
dôležitým kritériom pre výber destinácie, 
a to hlavne pri korporátnych mítingoch 
a asociačných podujatiach. Bratislava 

ponúka v tomto kontexte veľmi dobrú 
hodnotu za peniaze, aj keď v porovnaní 
celkovej cenovej hladiny napr. s Prahou 
alebo Budapešťou je drahšia.  
 

Vzhľadom na zadanie, ktoré požaduje 
zoznam a vyčíslenie podujatí registro-
vaných v ICCA, v dokumente budeme 
ďalej pracovať s predpokladom na ak-
vizíciu asociačných podujatí (kongresov 
a konferencií).  

 

 
 

 
 
SWOT analýza Bratislavy  
ako MICE destinácie 

 
Silné stránky  Slabé stránky 

§ centrálna lokalizácia Slovenska v Eu-
rópe 

§ unikátna poloha hlavného mesta na do-
tyku troch krajín 

§ otvorený trh EÚ, bezbariérové cestova-
nie ako vo vlastnej krajine 

§ kompaktnosť centra, všade na pešiu 
vzdialenosť 

§ dobrá dopravná dostupnosť z letísk 
(VIE, BTS) 

§ kvalitné ubytovanie v zodpovedajúcej 
štruktúre hotelov  

§ inovatívne podnikateľské prostredie, 
centrum vedy, výskumu, akademické 
inštitúcie 

§ konkurenčne schopná cenová úroveň 
služieb, dobrý pomer hodnoty za pe-
niaze 

§ vysoká miera bezpečnosti, nízka krimi-
nalita 

§ priaznivé podnebie, zeleň 

 § obmedzená kapacita pre medzinárodné 
kongresy na európskej/svetovej úrovni 
(sály pre 1500-2000 osôb) 

§ Bratislava nepatrí medzi top európske 
destinácie, nedostatočne známa znač-
ka či imidž 

§ pozornosť venovaná MICE odvetviu  
zo strany mesta a štátu 

§ dlhodobo poddimenzované marketin-
gová podpora CR a MICE  

§ zložité a byrokratické nastavenie štát-
nej podpory CR (MICE chápe ako CR) 

§ slabá úroveň sieťovania subjektov 
v rámci tvorby produktu 

§ absencia subvenčných mechanizmov 
§ kapacita venues a ich podmienky pre-

nájmu 
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Príležitosti  Hrozby 

§ alternatívna destinácia k Viedni, Prahe 
a Budapešti s intímnejšou atmosférou 

§ „hidden gem“ = relatívna neobjave-
nosť, jedinečnosť mesta  

§ zvýšenie kreditu v zahraničí 
§ prínos pre lokálnu ekonomiku 
§ kongresový účastník sa môže vrátiť  

do destinácie ako súkromný turista 
§ prípadná výstavba moderného kon-

gresového centra zatraktívni 
destináciu  

§ intelektuálny a inovatívny potenciál 

§  § Post-pandemická zložitá bezpečnost-
ná a ekonomická situácia v regióne 
a vo svete 

§ Eliminácia a zanikanie kapacít v dô-
sledku krachu  

§ Zhoršená kvalita služieb v dôsledku 
nedostatočných ľudských zdrojov 
(rozpad zohraných tímov) 

§ na trhu etablovaná konkurencia so sil-
nými lobingovými zručnosťami 

§ Viedeň – jedno z hlavných kongreso-
vých miest v Európe, geograficky blíz-
ko od Bratislavy 

§ pretrvávajúca nízka podpora štátu 
a samosprávy 

§ potenciálny nedostatok ubytovacích 
kapacít pri väčších podujatiach 

 
 
e) Potenciál Bratislavy v oblasti usporiadania business meetings 

podujatí vzhľadom na existujúce kapacity v predmetnom regióne 
 

Ako sme rozviedli v úvode, potenciál 
destinácie pre usporadúvanie podujatí je 
odvodený od súhry viacerých faktorov. 
Kapacity sú samozrejme jedným z hlav-
ných predpokladov.  

V súčasnosti Bratislava nedisponuje úče-
lovým kongresovým centrom a preto sa 
väčšina konferencií a kongresov koná 
v priestoroch, ktoré musia byť na tento 
účel prispôsobené (napr. výstavisko In-
cheba, sály SND, venue Stará tržnica), 
alebo v účelových konferenčných prie-
storoch hotelov. Jedny z najväčších kon-
ferenčných miestností poskytujú napr. 
divadelné sály SND (865 miest), Stará 
tržnica (870 miest), aula Ekonomickej 
univerzity (650 miest), alebo najväčšia 
hotelová konferenčná sála v hoteli Duble 
Tree by Hilton (650 miest).  

 
106 https://www.visitbratislava.com/convention/event-
planning/ 

Logicky by sa teda mohol akvizičný 
proces zameriavať na eventy  
do 1 000 delegátov, ideálne  
500-600 delegátov.  
Zadávateľ z povahy svojej pôsobnosti dis-
ponuje presnou štruktúrou konferenčných 
kapacít (Bratislava Meeting Planners 
Guide)106, preto sa v tejto analýze zame-
riame na potenciál destinácie, ktorý je 
definovaný vládou komunikovaným zá-
merom investovať do nového kongreso-
vého centra s kapacitou cca 3 000 miest.  

Na tomto mieste považujeme za potrebné 
zadefinovať základnú logiku výpočtu ka-
pacity destinácie = počet izieb v 5*a 4* 
kategórii. (Pozn. 3* kapacity sú využívané 
iba ojedinele a to hlavne v prípadoch ko-
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nania veľtrhov a výstav a pri medzinárod-
ných športových podujatiach.)  
 

V roku 2019 bolo v Bratislava 
v prevádzke:  

5 hotelov 5 * kategórie   
s celkovou kapacitou 531 lôžok 

32 hotelov 4 * kategórie  
s celkovou kapacitou 3 330 lôžok107 
 

Ak by sme uplatnili logiku „jedna izba  
na jedného delegáta“, na prvý pohľad by 
sa mohlo zdať, že Bratislava by potenciál-
ne mohla hostiť naraz 3 861 delegátov. 
Tento predpoklad však nie je oprávnený, 
nakoľko hotely disponujú dlhodobými 
kontraktmi so svojimi stálymi klientami, 
a preto nie je z ich strany možné ponúknuť 
100% svojej kapacity kongresovým 
účastníkom.  

Bežná prax hovorí o približne 80% kapaci-
ty, s ktorou teoreticky môže kongres dlho-
dobo vopred rátať. Preto pravdepodob-
nejšou kapacitou pre prípadný veľký kon-
gres v destinácii je počet cca 3 000 izieb. 
Ak od tohto počtu odrátame kapacity mi-
mo centra a širšieho centra Bratislavy, 
dostaneme sa na približný počet 3 200 
izieb, pričom 80% z tejto kapacity je  
cca 2 500 izieb v 5* a 4* štandarde.  
 

To znamená, že Bratislava je pri sú-
časnej ubytovacej kapacite destiná-
ciou pre kongresy do 2 500 delegá-
tov. Prípadná výstavba nového kon-
gresového centra pre 3 000 delegá-
tov by teda v ideálnom prípade mala 
byť sprevádzaná výstavbou hotelov 
s dodatočnými min. 500 izbami 
v kategórii 4 a 5 *.  
 

 
f) Príprava zoznamu odporúčaných mítingov  

registrovaných v databáze ICCA pre roky 2021- 2023 
 

Z hľadiska ekonomického vplyvu a príno-
su vybraných mítingov sme vychádzali 
z kapacitných možností Bratislavy, ako aj 
zo zoznamu eventov potvrdených pre roky 
2021-2023 v okolitých destináciách.  

V prílohe108 uvádzame zoznam odporúča-
ných asociačných podujatí z databázy 
ICCA, ktoré boli vyselektované na základe 
týchto kritérií:   
§ rotácia v rámci Európy 
§ frekvencia usporiadania na ročnej ale-

bo dvojročnej báze 
§ v roku 2020/2021 bolo podujatie potvr-

dené v regióne Strednej Európy (je teda 
predpoklad, že by sa v prípade presu-
nu podujatia mohla Bratislava uchádzať 
o podujatie ako alternatívna destinácia) 

§ asociačné podujatia, na ktoré je možné 
začať s bidovacím procesom v spolu-

 
107 Štatistický úrad SR 

práci s lokálnym hostiteľom (napr. člen-
skou organizáciou, tzv. Local Host), 
prípadne má Local Host sídlo v okolí 
Bratislavy. 

Predmetnú tabuľku sme upravili v zmysle 
aktuálneho statusu jednotlivých podujatí, 
to znamená, či boli zrušené, presunuté  
do online prostredia alebo fyzicky presu-
nuté do inej destinácie. Zároveň rozde-
ľujeme mítingy na tri segmenty podľa 
počtu delegátov v minulých rokoch.  
 

V zmysle súčasnej situácie odporú-
čame uchádzať sa o podujatia v naj-
skoršom horizonte 2023/2024 a ne-
skôr, nakoľko presuny podujatí bu-
dú riešené ešte aj v roku 2022/2023. 
 
 

108 Príloha č. 3: Akvizícia meetingov ICCA.xlsx  
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Obrázok č.: 4: Príp. eventy, zodpovedajúce súčasným kapacitným možnostiam Bratislavy 
 

 

Pozn: ide o náhľad tabuľky z prílohy č. 3, pre detailnosť údajov uvedená samostatne ako priložený dokument 

 

 

 

g) Stanovenie sumárneho počtu prípadných eventov 
zodpovedajúcich kapacitným možnostiam Bratislavy  

 

 
Priložená tabuľka (príloha č. 2) uvádza 
sumárny počet 74 prípadných eventov, 
zodpovedajúcich súčasným kapacitným 
možnostiam Bratislavy. V prílohe sú de-
tailnejšie popísané aj kategórie ako orga-
nizátor, počet delegátov, rotácia, frek-
vencia a približné požiadavky na bidin-
gový proces.  

Potenciálne ide o eventy z týchto sek-
torov:  
- medicína a farmácia  
- veda a výskum  
- priemysel a inžinierske odvetvia  
- ekológia a environmentalistika  

Na tomto mieste by sme radi uviedli poro-
vnanie kvalifikovaného odhadu zo strate-
gického dokumentu Bratislava MICE Stra-
tegy 2018-2020, ktorý odhadoval sumárne 
príjmy za všetky sektory MICE - pozri: 
Obrázok č.4 na nasledujúcej strane:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Názov podujatia Organizácia Frekvencia Rotácia 
Priemerný počet 

delegátov 
potvrdené v 
roku 2020

krajina 2020
počet dní 
trvania, 

priemer n/a 
Kontakt na HQ organizácie web

Otvorená 
príležitosť na 

rok 

CEESA Conference for Business Managers and 
Facility Managers 

Central and Eastern European Schools Association -
CEESA- 

Annual Eastern/Central Europe 51 Kiev Ukraine 3

QSI International School of Bratislava
931 01 Samorin
Slovak Republic

421-2-6542-2844
https://www.qsi.org/bratislava/

http://www.ceesa.org/ 2021

ENFSI Digital Imaging Working Group Meeting -
DIWG-  

European Network of Forensic Science Institutes -
ENFSI- 

Annual Europe 59 Prague Czech Republic 3
col. Dipl. Ing. Ondrej Laciak, PhD.

ondrej.laciak@minv.sk
Institute of Forensic Science (IFS), Bratislava

https://enfsi.eu/ 2021

General Meeting of the European Region of the 
World Confederation for Physical Therapy -ER- 

WCPT 

European Region of the World Confederation for 
Physical Therapy -ER-WCPT-

Biennial Europe 960 Prague Czech Republic 3

Slovak Chamber of Physioterapiststs
prezidentskf@gmail.com

http://komorafyzioterapeutov.sk
421 908365500

ER-WCPT Primary Contact 
Alexander Kopka / sasokopka@gmail.com

President Csaba Csolti / prezidentskf@gmail.com

https://www.erwcpt.eu/ 2021

Europe in Action Conference  Inclusion Europe Inclusion Europe  Annual Europe 203 Vienna Austria 3

Mgr. Stavrovská Zuzana  
0907 316 532  

zuzana@stavrovska.sk
Vice President of the member assocaition 

ZPMPVSR: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v SR

+4212-63 81 49 68
zpmpvsr@zpmpvsr.sk

 www.zpmpvsr.sk

http://www.inclusion-
europe.eu/

2021

Conference and Annual General Meeting of the 
International Capital Market Association -ICMA- 

International Capital Market Association -ICMA- Annual World/International 747 Vienna Austria 3
National Bank of Slovakia

Frantisek Szulényi
info@nbs.sk

https://www.icmagroup
.org/

2021

International Conference on Rapidly Quenched and 
Metastable Materials -RQ- 

Scientific Committee Triennial World/International 400 Warsaw Poland 3
Peter Billik (Comenius University, Bratislava, 

Slovakia; e-mail: billik@fns.uniba.sk)

https://www.income202
0.it/17th-rapidly-
quenched-and-

metastable-materials-
conference-rq-17-27th-

2021

AESOP Heads of Schools Meeting Association of 
European Schools of Planning 

Association of European Schools of Planning -
AESOP- 

Annual Europe 96 Vienna Austria 4
Angelique Chettiparamb 

Secretary General
secretariat@aesop-planning.eu

http://www.aesop-
planning.eu/

2022

Central European Symposium on Thermophysics 
(CEST)

CEST Annual Central Europe 50 Eger Hungary 3

The symposium is organized by: 
Anton Trník

Conference chair
Department of Physics

Faculty of Natural Sciences
Constantine the Philosopher Univeristy in Nitra

94974 Nitra
Slovakia

info@thermophysics.eu

https://www.thermophy
sics.eu/

2021/2022

CENTR Administrative Workshop  
Council of European National Top Level Domain 

Registries -CENTR- 
2-4 per Year Europe 80 Warsaw Poland 3

Peter Van Roste
General Manager
peter@centr.org

https://www.centr.org/ 2022-2024

Conference of the East European Network for 
Philosophy of Science -EENPS- 

East European Network in Philosophy of Science -
EENPS- 

Biennial Eastern Europe 50 Belgrade Serbia 3
Program committee

Co-chairs: Barbara Osimani (Università Politecnica 
delle Marche), Borut Trpin (MCMP, LMU Munich)

https://www.sites.googl
e.com/site/eastnetwork

philsci/
2022/2023

EMRI Erasmus Course - Head and Neck  
Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging -

EMRI- 
Annual Europe 145 Cracow Poland 5

Walter Rijsselaere
EMRI

32 2 477 53 22
walter.rijsselaere@uzbrussel.be

http://www.emricourse.
org/

2022

Erasmus Course MRI of the Central Nervous 
System -CNS II- 

Erasmus Course on Magnetic Resonance Imaging -
EMRI- 

Annual Europe 80 Wroclaw Poland 5

Walter Rijsselaere
EMRI

32 2 477 53 22
walter.rijsselaere@uzbrussel.be

http://www.emricourse.
org/

2022
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Obrázok č. 5: Odhad štruktúry príjmov MICE segmentu v Bratislave 2018 - 2020  
 

 

Zdroj: Bratislava MICE Strategy 2018-2020, 2017 
 

Po doplnení údajov z prílohy č. 2 (Tailored ICCA Statistics Report Bratislava 2019) a bench-
markových dát Event Impact Calculatora je možné pripraviť nasledovné porovnanie:  
 
 

Tabuľka č. 70: Kvalifikovaný odhad počtu delegátov a tržieb na základe  Bratislava MICE Strategy 
a Tailored ICCA Statistics Report  Bratislava 2019 

 

Segment Spending 
Počet delegátov  

v rokoch 2017-2019 
Príjmy v rámci segmentov  

v rokoch 2017-2019 
 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Meetings 1 450 € 5 454 6 000 6 600 7 908 300 € 8 700 000 € 9 570 000 € 

Incentives 1 500 € 1 360 1 500 1 650 2 040 000 € 2 250 000 € 2 475 000 € 

Conf. / Congress 1 635 € 5 035 3 997 7 845 7 738 795 € 9 968 518 € 19 447 755 € 

Events  750 € 1 360 1 500 1 650 1 020 000 € 1 125 000 € 1 237 500 € 

Total 18 707 095 € 22 043 518 € 32 730 255 € 

 
Pozn I.: počty delegátov v segmente M, I, E sú odhadované, kvalifikovaný odhad 
Pozn II.: počty delegátov v segmente C – Zdroj ICCA  
Pozn III: tabuľka ráta s prírastkom cca 10% oproti jednotlivým rokom  
 
 
Uviedli sme spôsob, akým bol v mi-
nulosti odhadovaný objem príjmov 
z MICE podľa segmentov v predo-
šlých rokoch v snahe verifikovať 
opodstatnenosť týchto predikcií. 
Vzhľadom na pandemickú situáciu 
si však nedovolíme uvádzať kvali-
fikovaný odhad za všetky segmenty 
na roky 2021-2023, nakoľko vývoj 
na týchto trhoch ukáže až čas.  

Na druhej strane, je viac než žiadú-
ce neprestávať v akvizičných sna-
hách, nakoľko každá kandidatúra, 
ktorej sa destinácia zúčastní, priná-
ša benefity z rozširovania profesio-
nálnej spolupráce. Tá môže vytvá-
rať ďalšie synergie, ktoré môžu byť 
nápomocné v snahe o prilákanie 
ďalších eventov do destinácie.   
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h) Určenie objektívneho odhadu objemu tržieb vybraných  
MICE podujatí vrátane odhadu daňových príjmov  

 

V rámci určenia objektívneho odhadu ob-
jemu tržieb sme vychádzali z metodiky 

Event Impact Calculator-a a nasledovných 
referenčných hodnôt:  

 
Tabuľka č 71: Event Impact Calculatr – referenčné hodnoty 

 
Event Impact Calculator Osoba/deň 

Priame príjmy podujatia do regionálnej ekonomiky 370 € 

Celkové príjmy priame + nepriame 545 € 

Podpora zamestnanosti priama (počet osôb) 1,3 

Podpora zamestnanosti celková (počet osôb) 1,6 

Daňové príjmy priame 63 € 

Daňové príjmy celkové 85 € 

Daň z ubytovania 1,70 € 

 

Prepočet teda ráta:  

počet dní trvania eventu  
x počet delegátov  
x 545,- EUR 

Samozrejme, že takto vypočítaná sumárna 
hodnota bude slúžiť len ako referenčné 
číslo, z ktorého sa dá určiť percento 
úspešnosti jednotlivých kandidatúr. 
V rámci bežnej praxe pri kandidatúrach  
na medzinárodné asociačné podujatia  
je úspešnosť nad 10% považovaná  
za vynikajúcu.  

Na zreálnenie referenčných hodnôt (100% 
úspešnosť kandidatúr) sme teda vybrali 
KPI na úrovni 10% z celého objemu.  

Za „bežných“ podmienok, vzhľadom  
na kapacity a odvetvovú spoluprácu 
v rámci destinácie Bratislava (Slovensko) 
by sa dala kvalifikovane stanoviť hodnota, 
ktorá by bola považovaná za úspech, 
avšak za súčasnej pandemickej situácie  
si nedovolíme odhadnúť percentuálnu 
úspešnosť Bratislavy (Slovenska) na tomto 
poli v najbližších dvoch – troch rokoch.  

 
 

 
36,8 mil. EUR | 3,6 mil. EUR 
referenčná hodnota všetkých 
odhadovaných tržieb za všetky  
vybrané podujatia / vs. referenčná 
hodnota pri 10% úspešnosti 
 

 
5,7 mil. EUR | 570 tis. EUR 
referenčný daňový príjem / vs. 10% 
úspešnosť 114 tis. EUR / 11,4 tis. EUR  
referenčný výber dane za ubytovanie  
/ vs. 10% úspešnosť 
 

Vzhľadom na aktualizáciu údajov 
o presunoch a/alebo zrušení podu-
jatí, príp. o ich presunutí do online 
prostredia odporúčame zadávate-
ľovi zamerať sa na akvizíciu mítin-
gov na roky 2023 – 2025. S aktuálne 
dostupnými kapacitami venues by 
pre Bratislavu mali predstavovať 
vhodnú príležitosť eventy pre cca. 
300 – 600 delegátov  
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Parciálne odporúčanie:  

 

Šance na úspech kandidatúr by mohla 
významne zvýšiť tzv. subvenčná schéma 
určená pre medzinárodné asociácie 
a ich PCO agentúry.  

Jej financovanie môže zastrešiť tak mesto 
samotné, ako aj národná úroveň 
prostredníctvom účelovej dotácie mestu 
Bratislava, ktoré by túto schému mohlo 
implementovať prostredníctvom zadá-
vateľa na základe samostatnej zmluvy.  

Aj na tomto mieste by sme odporučili ob-
staranie nástroja na vyčíslenie ekonomic-
kého dosahu podujatí – Meetings Impact 
Calculator. Jeho systematické využitie by 
znamenalo tvorbu databázy údajov pre 
prípadné porovnania výkonnosti v čase. 
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13. Určenie očakávaného príjmu ekonomiky  
mesta Bratislava resp. Slovenskej Republiky  
po vybudovaní plánovaného kongresového 
centra v Bratislave. 
 

V súčasnosti prebieha prípravná fáza zá-
meru vybudovať v Bratislave Národné kul-
túrne a kongresové centrum (ďalej len 
„NKKC“). Lídrom tejto iniciatívy je Občian-
ske združenie Národné kultúrne a kongre-
sové centrum, o.z, ktoré predložilo Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a in-
formatizáciu zámer na jeho výstavbu a po-
žiadalo o pomoc pri jeho financovaní.  

Národné kultúrne a kongresové centrum, 
o.z. je tvorené nasledovnými právnickými 
osobami:  

§ GLOBSEC o.z. - organizátor medziná-
rodného odborného fóra o bezpeč-
nosti, európskych záležitostiach, ener-
getike, ekonómii a strategickej komuni-
kácii GLOBSEC, ktoré patrí medzi top 
3 najvýznamnejšie konferencie svojho 
druhu vo svete a na Slovensku. 
www.globsec.org  

§ OZ Iniciatíva za vznik Národného 
kultúrneho a kongresového centra 
o.z., ktorá združuje viacerých význam-
ných predstaviteľov kultúrnej obce  
za účelom podpory vzniku kultúrno-
spoločenského centra v Bratislave. 
www.kulturnecentrum.sk  

Zámer vychádza z faktu, že Bratislava ako 
jediné hlavné mesto v Európe nemá úče-
lové kongresové centrum. Navyše, po lik-
vidácii PKO chýbajú Bratislave moderné 
veľkokapacitné priestory na organizovanie 
kultúrnych podujatí. Počas udalostí, akými 
boli napr. slovenské predsedníctvo v Rade 
EÚ, predsedníctvo SR v OECD, OSCE či 
V4, muselo Slovensko siahať po provizór-
nych a častokrát nákladných riešeniach 

pri prestavbe iných priestorov na kongre-
sové (napr. Reduta).  

Jede z hlavných dôvodov, prečo na Slo-
vensku zatiaľ NKKC nevzniklo, je fakt, že 
development a prevádzka kongresových 
centier je pre súkromných investorov ne-
zisková (ak nie priamo stratová), obzvlášť 
v porovnaní s administratívnymi alebo re-
zidenčnými projektami. Jedným z hlav-
ných dôvodov sú vysoké investičné nákla-
dy, odborné know-how potrebné na ma-
nažovanie, sales a marketing KC, ako aj 
nemalé prevádzkové vstupy. Z tohto dô-
vodu je veľká väčšina takýchto centier  
v Európe a vo svete postavená s podpo-
rou štátu, mesta, regiónu alebo iného 
verejného sektora. Správa Svetovej orga-
nizácie cestovného ruchu (UNWTO) 
o kongresovom cestovnom ruchu (z roku 
2014) uvádza, že viac ako 75 % kongre-
sových centier vo svete bolo postavených 
s účasťou verejného sektora.  

Na druhej strane, pokiaľ berieme do úvahy 
fakt, že hlavným ekonomickým benefi-
cientom odvetvia je štát (príjem do štátnej 
pokladnice formou daní zo všetkých vý-
davkov na MICE v destinácii), ide z hľadis-
ka investície verejných zdrojov o relatívne 
slušnú návratnosť financií. Samozrejme 
za predpokladu aktívnej a profesionál-
nej spolupráce naprieč MICE odvetvím, 
s verejnou správou i miestnou samo-
správou.   

Aktuálna pandemická situácia neumožňu-
je v plnej miere pracovať s odhadmi 
a trendami z minulých rokov, avšak je 
veľký predpoklad, že asociačné mítingy sa 
budú aj naďalej konať, no ich veľkosť sa 
zmenší, klienti budú pravdepodobne vy-
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hľadávať menšie destinácie a reagovať cit-
livejšie na otázky bezpečnosti a pomeru 
ceny a kvality. V tomto kontexte môže 
Bratislava za predpokladu doplnenia infra-
štruktúry a profesionálnej spolupráce ve-
rejného a súkromného sektora využiť svoj 
kongresový potenciál.   

Spoločnosť Ernst & Young (ďalej len „EY)“ 
vypracovala v roku 2019 štúdiu analyzu-
júcu potenciál a prínosy plánovaného kon-
gresového centra109.  

Podľa tejto analýzy by kongresové cen-
trum s akcentom na medzinárodné kon-
gresy a konferencie s vyššou kapacitou 
malo mať nasledujúce neekonomické 
dopady:  

- Samotné KC bude predstavovať kľú-
čový driver rozvoja Bratislavy ako MICE 
destinácie, nakoľko poskytne nové 
a moderné veľkokapacitné zázemie  
pre kongresy, ktoré ešte na Slovensku 
neboli.  

- MICE podujatia zvyšujú reputáciu kra-
jiny a mesta ako nositeľa zaujímavého 
obsahu a know-how, ako globálnej 
modernej destinácie i ako atraktívnej 
leisure destinácie.  

- KC bude nepriamo vplývať aj na rozvoj 
ďalšej MICE infraštruktúry (ubytovacie 
kapacity, venues, atď.) ako aj dvíhať 
kvalitu služieb v danej destinácii, keďže 
MICE klientela má vysoké nároky  
na dodržiavanie medzinárodných 
štandardov.  

- MICE je driverom obchodných a hos-
podárskych vzťahov medzi lokálnymi 
aktérmi a zahraničným biznisom a aj 
priamych zahraničných investícií tzv. 
Foreign direct investment.  

- Priamo i nepriamo tak bude zabezpe-
čovať ďalšiu tvorbu pracovných miest.  

 
109 Vybudovanie kongresového centra v Bratislave. 
Marketingová štúdia, EY apríl 2019 
110 Príloha č.6:  Materiál na rokovanie vlády SR č. 
004668/2020/OPRR-1 

- Najmä písmeno C zo skratky MICE, 
ktoré zahŕňa aj vedecké a akademické 
kongresy prispieva k zintenzívňovaniu 
spolupráce medzi lokálnymi a zahranič-
nými univerzitami.  

 

Návrh nového kongresového  
centra v Bratislave 
Podľa verejne dostupného materiálu, ktorý 
predstavuje návrh na rokovanie vlády SR 
s názvom „Návrh na uvoľnenie finančných 
prostriedkov na zámer vybudovania Ná-
rodného kultúrneho a kongresového cen-
tra v Bratislave”110, sa aktuálne uvažuje 
o vybudovaní kongresového centra s pa-
rametrami, ktoré sú uvedené v tabuľke  
č. 71 na nasledujúcej strane. 

Kapacita a taktiež aj počet a rozloha 
miestností vychádza z kongresových po-
trieb. Na určenie presných údajov samot-
ného budúceho projektu je potrebná pres-
nejšia štúdia a projektová dokumentácia 
obsahujúca detailne rozpracované požia-
davky kongresovej aj kultúrnej zložky.  
Budúce projektové údaje sa môžu  
od predbežnej štúdie líšiť. 
Vzhľadom na to, že v Bratislave a jeho 
blízkom centre sú obmedzené plochy 
s odhadovanou výmerou pozemku, bolo 
identifikované týchto 5 lokalít111: 
§ Dom odborov Istropolis, Trnavské mýto 
§ Areál bývalej Nemocnice sv. Michala na 

Patrónke 
§ Brownfield – plocha medzi bývalým 

kúpaliskom Lido a Einsteinovou ul. 
v Petržalke 

§ Futbalový štadión Pasienky 
§ Dolnozemská – Panónska, Petržalka 

111 Počas roka 2020 sa návrhom na vybudovanie 
nového kongresového centra v Bratislave prihlásili 
aj ďalší záujemcovia, ktorí navrhli ďalšie lokality: 
Eurovea City  a Incheba – kongresové centrum 
prepojené s výstavisko 
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Prevádzkový model vychádza z realizácie 
150 rôzne veľkých a významných podujatí 
– pri pesimistickom scenári počet a štruk-
túra podujatí ostane nezmenená, pri opti-

mistickom scenári ich počet bude každo-
ročne rásť o 6 %.  

 

 

Tabuľka č. 72: Návrh parametrov nového kongresového centra v Bratislave  

 

Analýza hospodárskeho vplyvu 
projektu nového kongresového 
centra 
Odvetvie Meeting industry (MICE) priamo 
vytvára produkciu v odvetviach ako sú 
ubytovacie a stravovacie služby, doprava, 
telekomunikácie, obchod, finančné služby 
ako aj služby v oblasti zdravia, kultúry 
a športu. Zároveň nepriamo stimuluje pro-
dukciu v takých odvetviach ako sú poľno-
hospodárstvo, potravinársky priemysel, 
stavebníctvo či ochrana životného pro-
stredia. Účastníci MICE podujatí – najmä 
účastníci kongresov, konferencií alebo 
podnikových mítingov - minú vo všeobec-
nosti v danej destinácií 3 krát viac finanč-
ných prostriedkov, než leisure turisti.  

Pri rozhodovaní verejného sektora o in-
vestovaní do výstavby kongresového cen-
tra bývajú spravidla primárnymi determi-
nantami jeho ekonomické dopady. Za kľú-
čové ukazovatele priamych ekonomických 
dopadov sa považuje spotreba (celkové 
výdavky), dane a pracovné miesta (ekvi-
valenty plných pracovných úväzkov).  

 
Pôvodná marketingová štúdia odhaduje 
v nadväznosti na projekciu využiteľnosti 
kongresového centra v rokoch 2025 – 
2029 pri optimistickom variante nasle-
dovné príjmy: 

37 - 52 mil EUR priame ročné príjmy 
Ide o výdavky účastníkov, organizáto-
rov a vystavovateľov v miestnej ekono-
mike  

61 - 85 mil. EUR multiplikované ročné 
príjmy. Ide o opätovné míňanie peňazí 
v ekonomike, ktoré je odzrkadlené 
v nepriamych a vyvolaných výdavkoch 
použitím multiplikátora a jeho aplikova-
ním na sumu priamych výdavkov.  

8,8 - 12,4 mil. EUR celkové ročné dane. 
Ide o dane vygenerované v nadväznosti 
na uvedenú spotrebu; z toho:  

7,3 - 10,2 mil. EUR pre štát v podo-
be DPH a spotrebnej dane;  
388 - 500 tis. EUR pre Hlavné mesto 
Bratislava; 
40 – 60 tis. EUR pre Bratislavský sa-
mosprávny kraj. 

(pokračovanie na ďalšej strane) 
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777 – 1 034 pracovných miest. 
Odhad počtu pracovných miest 
v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov naprieč príslušnými 
odvetviami miestnej ekonomiky, ktoré 
budú naviazané na ekonomickú 
výkonnosť kongresového centra. 

 

Vo všeobecnosti však možno očakávať, že 
kongresové centrum sa stane katalyzátor-
om rastu cien nehnuteľností vo svojom 
bezprostrednom okolí nad rámec vplyvu 
iných faktorov a s určitosťou prispeje 
k nárastu cien ubytovania v čase konania 
podujatí.112 

Taktiež netreba zabúdať na investičný 
stimul pre ekonomiku vo forme  
60 mil. EUR priamych kapitálových 
investícií z verejných zdrojov 
premietnuté do ekonomiky v časovom 
rozpätí 2021-2026 (cca 12 mil. EUR 
ročne).  

Tabuľka č. 73:  
Náklady na vybudovanie kongresového centra 

Zdroj: Vybudovanie kongresového centra 
v Bratislave, marketingová štúdia, 2019 

 

 

 

 

 

 
Alternatívny kvalifikovaný 
odhad prínosu nového 
kongresového centra 
s kapacitou 3 000 miest 
pomocou nástroja  
Event Impact Calculator  

 
Uvádzame aj vlastný alternatívny odhad 
predpokladaných príjmov do ekonomiky 
Bratislavy, (resp. Slovenska) po vybudo-
vaní plánovaného kongresového centra. 
Tento odhad ráta s 5-násobkom objemu 
delegátov z roku 2019 a cca 6% medzi-
ročným navýšením tohto objemu. Viď ta-
buľka v rámci dokumentu MICE Príloha  
č. 4 EIC výpočet impact NKC 5 rokov.xls  

Odhad obsahuje aj približný časový rámec 
návratnosti investície štátu do kongreso-
vého centra na predpokladanej úrovni  
60 mil. Eur.  

Výstavbu kongresového centra chápeme 
ako faktor, ktorý významne zatraktívni 
destináciu a napomôže úspešnému pro-
cesu kandidatúr aj na mítingy mimo kon-
gresového centra. Do očakávaného príjmu 
ekonomiky po vybudovaní plánovaného 
kongresového centra v Bratislave teda 
v tomto prípade rátame celkový objem 
asociačného biznisu indukovaného touto 
výstavbou (nie len mítingy konajúce sa 
priamo v KC).  

Využijúc odhady z kapitoly 12. Akvizícia 
mítingov a metodológiu Event Impact Cal-
culator, ktorý vyčísľuje priemerné denné 
ukazovatele na delegáta, alternatívny kva-
lifikovaný odhad vyzerá nasledovne:  

 

 

 
112 Vybudovanie kongresového centra v Bratislave. 
Marketingová štúdia, EY apríl 2019 

  
Stavebné náklady  37 000 000 €  
Celkové vybavenie  20 000 000 €  
Projektová príprava  3 000 000 €  
SPOLU  60 000 000 €  
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Tabuľka č. 74: Alternatívny odhad výkonov nového kongresového centra s kapacitou 3 000 miest 

 Osoba 
/deň 

Dĺžka 
podujatia 

Počet 
účastníkov 

podujatí rok 1 

Ekonomický 
prínos rok 1 

Počet 
účastníkov 

podujatí rok 2 

Ekonomický 
prínos rok 2 

priame príjmy podujatia  
do regionálnej ekonomiky 370 € 3 40 00 44 400 000 €  42 400 47 064 000 €  

celkové príjmy priame + nepriame  545 € 3 40 00  65 400 000 €  42 400 69 324 000 €  

podpora zamestnanosti priama  
- počet osôb 1,3 3 40 00 52 000€  42 400 55 120 €  

podpora zamestnanosti celková  
- počet osôb 1,6 3 40 00 64 000 €  42 400 67 840  €  

daňové príjmy priame 63 € 3 40 00 7 560 000 €  42 400 8 013 600  €  

daňové príjmy celkové 85 € 3 40 00 10 200 000 €  42 400 10 812 000 €  

daň z ubytovania 1,70 € 3 40 00 204 000    42 400 216 240 €  

 
Pozn: odhad postavený na 5-násobku delegátov z roku 2019 (t.j. 7845 delegátov) 

  odhad ráta s približným medziročným zvýšením počtu delegátov o 6% 
 
 
Kompletná tabuľka v prílohe č. 3 113 
prezentuje odhadovaný vývoj celkových 
i daňových príjmov v prvých piatich 
rokoch po otvorení centra.  
 

65 mil. EUR  
odhadované multiplikované  
ročné príjmy 
 
10,2 mil. EUR 
odhadované celkové  
daňové príjmy  
 
64 000  
odhadovaný počet  
podporených pracovných miest 
 
5,2 roka 
doba návratnosti investície  
60 mil. EUR štátu do výstavby 
kongresového centra vo forme 
celkových daňových príjmov  
do štátneho rozpočtu.  
 

 
113 MICE Príloha č. 4: EIC výpočet impact NKC 5 
rokov 

Nepriamy vplyv výstavby NKC 
na hotelovú kapacitu.  
Ako sme už uviedli, Bratislava podľa šta-
tistiky v roku 2019 disponovala počtom  
3 861 izieb v hoteloch 4* a 5* kategórie. 
Kongresoví delegáti využívajú vždy hote-
lové izby ako single = jeden ubytovaný 
v jednej izbe. Hotely si vzhľadom na pova-
hu svojho biznisu a dlhodobé kontraktač-
né záväzky nemôžu dovoliť vybookovať 
100% svojej kapacity, a to ani v prípade 
plánovania s veľkým časovým predsti-
hom. Preto je v prípade kongresu pre cca 
3 000 delegátov potrebné, aby destinácia 
poskytovala aspoň 3 750 kvalitných izieb 
v tejto kategórii. Výstavbou kongreso-
vého centra sa teda dvihne dopyt  
po nových hotelových kapacitách  
v 4* a 5* štandarde.  

 

 

 

 



Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave  
      

 138 

 

Náklady na propagáciu a profesio-
nalizáciu convention bureau  
Iba samotná výstavba kongresového cen-
tra nie je dostatočným predpokladom  
na úspech na trhu business podujatí. 
Vzhľadom na veľkú konkurenciu v odvetví 
treba okrem investície do budovy rátať aj 
s nákladmi na rozvoj ďalšej infraštruktúry 
(napr. gala venues), cielený a kontinuálny 
branding a marketing destinácie, profesio-
nálne tímy convention bureau a to tak  
na národnej, ako aj na lokálnych úrov-
niach relevantných MICE destinácií a v ne-
poslednom rade aj s  tzv. subvenčnými 
schémami.  
 
 

 
 
Výstavba nového účelového kon-
gresového centra bude významným 
priamym i nepriamym ekonomic-
kým driverom pre destináciu. V prí-
pade profesionalizácie odvetvových 
štruktúr, akými sú napr. Convention 
Bureaus a investície do cieleného 
a kontinuálneho brandingu a mar-
ketingu destinácie, môže štát vý-
znamnou mierou prispieť k zvyšo-
vaniu počtu účastníkov MICE podu-
jatí. Tým zároveň značne urýchli 
návratnosť investície vo forme 
celkových daňových príjmov. 
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14. Vyhodnotenie zvýšenia nákladovej stránky 
mestskej samosprávy v spojení s rozvojom 
cestovného ruchu, infraštruktúry, bezpečnosti 
a pod. pri usporadúvaní MICE podujatí  

 
 

Tento bod zadania predpokladá zvýšenú 
nákladovosť na rozvoj infraštruktúry, bez-
pečnosti, čistenia a podobných služieb 
mesta resp. mestskej časti.  

Taktiež nastoľuje otázky povinností mest-
skej samosprávy pri usporadúvaní MICE 
podujatí komerčnými usporiadateľmi, 
štátnymi inštitúciami, a mestskými orga-
nizáciami.  

V podkapitole, ktorá pojednáva o vplyve 
kongresového cestovného ruchu na eko-
nomiku mesta resp. celej krajiny, pojedná-
vame aj o výdavkoch organizátorov a ú-
častníkov podujatí, ako aj o kapitálových 
výdavkoch mesta spojených s rozvojom 
cestovného ruchu.  

Podľa členenia MICE na jednotlivé seg-
menty vyhodnocujeme nasledovné faktory 
nákladovej stránky.  
 
Meetings  
Infraštruktúra. Účastníci týchto podujatí 
využívajú existujúcu infraštruktúru, doda-
točné náklady preto nie sú aplikovateľné.  

Bezpečnosť. Nakoľko sa jedná o firemné 
mítingy, všetky náklady týkajúce sa podu-
jatia vrátane bezpečnosti hradí 
organizátor.  

Údržba a poriadok. Nepredpokladá sa 
zvýšená nákladovosť v súvislosti s týmto 
sektorom.  

Iné náklady spojené s reprezentačnými 
povinnosťami mestskej samosprávy –
nepredpokladajú sa zvýšené náklady 
v súvislosti s firemnými podujatiami.  
 

Incentives 
Infraštruktúra. Účastníci týchto podujatí 
využívajú existujúcu infraštruktúru, rovna-
ko ako v prípade firemných mítingov.  

Bezpečnosť. Nakoľko sa jedná o firemné 
mítingy, všetky náklady týkajúce sa podu-
jatia vrátane bezpečnosti hradí organizá-
tor. V prípade obzvlášť veľkej skupiny VIP 
hostí je možné predpokladať špeciálne 
procedúry na vstupe do krajiny (resp.  
do Schengenského priestoru), pričom 
tieto náklady sú v réžii štátnej správy,  
nie samosprávy. 

Údržba a poriadok.  Nepredpokladá sa 
zvýšená nákladovosť v súvislosti s týmto 
sektorom.  

Iné náklady spojené s reprezentačnými 
povinnosťami mestskej samosprávy – 
nepredpokladajú sa zvýšené náklady 
v súvislosti s firemnými podujatiami.  
 
Conferences / Congresses  
Infraštruktúra. Nepredpokladajú sa zvý-
šené náklady v súvislosti s asociačnými 
podujatiami. V prípade fyzickej infraštruk-
túry (cesty, dopravné napojenie) bude mať 
mesto v spojení s rozvojom CR a MICE 
takmer nulové náklady, nakoľko infra-
štruktúra je vybudovaná a jej ďalší rozvoj 
súvisí predovšetkým s celkovým rozvojom 
mesta, a nie s potrebou budovania novej 
infraštruktúry výhradne na účely CR 
a MICE segmentu.  

Bezpečnosť. Zvýšené požiadavky na bez-
pečnosť sa môžu vyskytnúť v prípade 
zaistenia bezpečnosti a poriadku pri štát-
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nických podujatiach na najvyššej úrovni, 
avšak tu zaisťuje bezpečnosť štát (Úrad 
na ochranu ústavných činiteľov), príp. 
usporiadateľ či hostiteľ kongresu. Navyše, 
štátnické podujatia a podujatia vyplýva-
júce z členstva SR v nadnárodných orga-
nizáciách nie sú predmetom akvizičného 
procesu aktérov MICE v destinácií. Roz-
hodovací proces o ich umiestnení v tej 
ktorej destinácii je teda mimo dosahu 
mesta, convention bureaus či PCOs 
a nejde o business meetings v „pravom 
slova mysle“, aj keď ich ekonomický 
vplyv je určite významný. 

Údržba a poriadok. Nepredpokladá sa 
zvýšená nákladovosť v súvislosti s aso-
ciačnými podujatiami. Vyššie spomínané 
štátnické podujatia však môžu predsta-
vovať zvýšené náklady na údržbu verej-
ného priestoru a poriadku. Vo väčšine 
prípadov sú však tieto výdavky spojené 
s transferom financií zo štátneho roz-
počtu. Podľa zdroja denníka Pravda114 
„Vláda na zabezpečenie predsedníctva 
Slovenska v Rade EÚ vyčlenila 14 miliónov 
eur. Bratislavská mestská časť Staré Mesto 
dostane navyše jeden milión eur. Z vyčle-
nených peňazí pôjde na opravy ciest až 
osem miliónov eur. Ďalších 3,5 milióna 
vyčlení zo svojho rozpočtu samotná Bra-
tislava. Celková cena sa teda vyšplhá  
na 11,5 milióna eur. Podľa primátora 
Bratislavy Iva Nesrovnala ide približne 
o rovnakú sumu, ktorá sa do opráv ciest 
investovala súhrnne v rokoch 
2010 až 2014.“ 

Iné náklady spojené s reprezentačnými 
povinnosťami mestskej samosprávy – 
Náklady samosprávy môžu súvisieť  
so službami spojenými so zvýšením 
atraktivity lokality a posilnením jej konku-
rencieschopnosti pri výbere miesta pre 
uskutočnenie kongresu. Môže sa jednať  
predovšetkým o náklady ako sú napr.: 

 
114 
https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/390651-
predsednictvo-opravy-ciest-su-v-polovici/ 

§ Náklady spojené so subvenčnou 
schémou o ktorej sa zmieňujeme v ka-
pitole o akvizícii mítingov.  

§ Náklady súvisiace s poskytnutím bez-
platnej verejnej dopravy pre účastní-
kov kongresu. Tu ide skôr o tzv. ušlý 
zisk, nie o priame zvýšenie nákladov, 
nakoľko nejde o vytváranie nových li-
niek ani zvyšovanie frekvencie spojov. 
Navyše, účastníci kongresov využívajú 
MHD len okrajovo (cca 10% z nich), 
preto tento benefit slúži skôr ako prej-
av dobrej vôle mesta voči usporiada-
teľom kongresu. 

§ V prípade záujmu usporiadateľa môže 
destinácia poskytnúť bezplatné City 
Cards, ktoré môžu účastníci využiť  
na bezplatný alebo zľavnený vstup  
do múzeí a galérií.  

§ Prípadné náklady by mohlo vyvolať aj 
poskytnutie zliav v partnerských inšti-
túciách a prevádzkach (zľavy vo vybra-
ných prevádzkach, múzeách, galériách 
... ). 

§ Náklady rádovo v stovkách alebo tisíc-
kach eur v prípade reprezentačných 
povinností primátora, akými sú oficiál-
ne prijatia výkonného výboru kong-
resu, príhovor a/alebo záštita primátora 
na kongrese, či prevádzkové náklady 
v súvislosti s prípadným prenájmom 
mestských priestorov na sprievodné 
podujatia kongresov. Tieto sú však 
predmetom dohody a nevyplývajú 
z povahy podujatia automaticky.  

 
Events 
Infraštruktúra. Účastníci týchto podujatí 
využívajú existujúcu infraštruktúru, doda-
točné náklady sú preto aplikovateľné len 
výnimočne (spomínané MS v hokeji).  
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Bezpečnosť a poriadok. Isté náklady  
pre samosprávu môžu vyvolať súvisiace 
sprievodné služby na zabezpečenie čisto-
ty a poriadku pri náraste osôb – účastní-
kov eventov – v meste (hromadný odvoz 
smetí, čistenie verejných priestranstiev), 
avšak tento bod sa týka hlavne verejných 
a športových eventov, v prípade business 
events ide o náklad usporiadateľa. 

Iné zvýšené náklady spojené s reprezen-
tačnými povinnosťami mestskej samo-
správy sa v súvislosti s firemnými eventa-
mi nepredpokladajú. 

Na tomto mieste by sme radi zdôraznili, že 
destinačný manažment v rozvinutých kon-
gresových destináciách cielene preferuje 
business klientelu pred leisure, nakoľko 
pri business meetings nedochádza k tzv. 
„turistickému smogu“. Účastníci týchto 
podujatí totiž majú organizovaný program 
a väčšina ich voľnočasových aktivít pre-
bieha vo vopred rezervovaných kapacit-
ách, kde sa nemieša s obyvateľmi a inými 
návštevníkmi mesta.  

Na priamy dotaz, či Magistrát Hl. mesta 
Bratislava eviduje údaje o nákladovej 
stránke na rozvoj cestovného ruchu  
v meste - napr. zvýšenie nákladov na roz-
voj infraštruktúry, bezpečnosti, čistenia … 
a pod. v súvislosti s usporadúvaním 
veľkých športových, kultúrnych podujatí a 
festivalov organizovaných na pôde mesta 
sme dostali stručnú odpoveď: „My takouto 
informáciou nedisponujeme.“ 

Okrem Magistrátu Hl. mesta sme sa v zá-
ujme dopátrania nákladov na zabezpeče-
nie infraštruktúry, bezpečnosti, čistenia 
a pod. v súvislosti s rozvojom cestovného 
ruchu obrátili na viacerých organizátorov 
MICE podujatí. Podľa ich vyjadrení mesto 

nie je výrazne zaťažené takýmito náklad-
mi. 
 

Prípadová štúdia: GLOBSEC 
 

Služby, ktoré mesto poskytlo spoloč-
nosti Globsec na zabezpečenie kon-
ferencie:  
Mestská polícia – aj napriek tomu, že 
za bezpečnosť počas podujatia zodpo-
vedá Úrad na ochranu ústavných čini-
teľov a diplomatických misií MV 
(ÚOÚČ) spolu s KR PZ SR, organizátor 
zvykne osloviť aj Mestskú políciu. Ide 
najmä o hliadkovanie v mieste konania 
podujatia, resp. v okolí hotelov alebo 
reštaurácií, kde sa podujatia konajú.  
Poskytnutie priestorov – v minulosti 
mesto poskytlo priestory Starej Tržnice 
na recepciu/koktejl. Samotný priestor 
manažuje iná organizácia (vybraná  
v konkurze Mestom), Mesto však po-
skytlo časť zo svojich rezervovaných 
dní u tohto prevádzkovateľa.  
MHD – počas konania GALA večere 
v Redute sa na 2 až 3 hodiny uskutoč-
nila výluka električky pri Redute z bez-
pečnostných dôvodov (nakoľko sa tam 
vytvára bezpečnostný perimeter).  

 

Business meetings nepredstavujú 
z hľadiska zvýšenej nákladovosti 
samospráv závažnú nákladovú 
položku, nakoľko väčšina podujatí 
sa odohráva „za zatvorenými 
dverami“. 
Samostatnú kategóriu tvoria štát-
nické podujatia, ktoré však vzhľa-
dom na povahou rozhodovacieho 
procesu o konaní týchto eventov 
nie sú predmetom business mee-
tings, pričom ich priame i nepriame 
ekonomické benefity sú neodškrie-
piteľné.  
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15.  Zistiť a analyzovať iné údaje vyjadrujúce 
ekonomický prínos kongresového (MICE) CR  
pre Bratislavu 
 

 
Prínosy nepriameho ekonomického cha-
rakteru zohrávajú nemenej dôležitú úlohu 
v rozvoji destinácie i v živote obyvateľov.  

Export 
Priame ekonomické a finančné benefity 
sme analyzovali v predošlých kapitolách, 
pričom je treba zdôrazniť, že MICE má 
významný podiel aj na devízových príj-
moch štátu, t.j. zlepšenie platobnej bilan-
cie štátu prostredníctvom aktívneho 
cestovného ruchu (tzv. neviditeľný export). 

Reputácia 
Business Meetings zásadným spôsobom 
ovplyvňujú reputáciu, rozpoznateľnosť 
a brand destinácie. V kontexte tohto 
prístupu nejde o národnú hrdosť obyva-
teľov krajiny, ale o povedomie zahraničia 
o brande krajiny či mesta. Ide o odpoveď 
na otázku, aká asociácia sa vynorí v mysli 
meeting plannera pri zmienke o Sloven-
sku, alebo delegáta, plánujúceho cestu na 
konferenciu do Bratislavy. Slovensko je 
stále relatívne neznámou turistickou i kon-
gresovou destináciou. Tieto asociácie sa 
dajú cielene budovať, alebo sú ponecha-
né napospas súhre okolností, udalostí 
a náhodných mediálnych zmienok komen-
tujúcich dianie v destinácii v zahraničných 
médiách. 

Slovensko ako krajina „dobrých nápadov“ 
sa vydala na cestu propagácie krajiny  
so sloganom Meet in Slovakia, Good Idea. 
Obsah tohto claimu je stále aktuálny 
a poskytuje veľký priestor pre naplnenie 
zaujímavým a pre cieľovú skupinu atrak-
tívnym obsahom, a to nielen o dobrých 
nápadoch, ale hlavne o ich realizácii.  

Kvalita služieb 
Cieľová skupina odvetvia MICE je veľmi 
náročná na úroveň a kvalitu poskytova-
ných služieb. Vplyvom business meetings 
sa preto dvíha kvalita služieb v destinácii, 
z čoho samozrejme benefituje aj domáce 
obyvateľstvo. Negatívnym sprievodným 
javom môže byť síce aj zvyšujúca sa ce-
nová hladina, tá je však vyrovnávaná 
vyššou zamestnanosťou a zvyšujúcimi sa 
disponibilnými príjmami.  

Pre svoje zvýšené požiadavky na kvalitu 
preto MICE prispieva aj k regenerácii ur-
banistických a vnútromestských oblastí.  
 

Zaujímavou synergiou by mohla byť 
prípadná kandidatúra na niektorý 
z urbanistických kongresov alebo 
odborných sympózií pojednávajú-
cich o verejnom priestore, kde by 
Bratislava mohla prezentovať svoje 
stratégie a výsledky na tomto poli. 
Vhodným nastavením spolupráce 
Convention Bureau, lokálnych hrá-
čov MICE odvetvia a vrcholnými 
predstaviteľmi miestnej samosprá-
vy by sa takáto kandidatúra mohla 
podariť a priniesť nemalý reputačný 
efekt pre mesto.  

Transfer know-how 
Business meetings, obzvlášť meetings 
asociačného charakteru, predstavujú tiež 
unikátnu možnosť výmeny poznatkov. 
Vedecké kongresy a odborné fóra majú 
často priamy vplyv aj na investičnú akti-
vitu v destinácii, a presahujú tým rámec 
odvetvia cestovného ruchu. Prinášajú 
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investície aj do zariadení a infraštruktúry 
cestovného ruchu, ktoré následne posky-
tujú výhody a príležitosti na využitie aj pre 
leisure turistov či domáce obyvateľstvo. 
Navyše, MICE môže byť nositeľom pria-
mych zahraničných investícií, keďže 
účastníkmi MICE podujatí sú častokrát 
ľudia s vplyvnými rozhodovacími právo-
mocami. 

Podpora akademického sektora 
Nezanedbateľnými sprievodným efektom 
asociačných podujatí je zvyšovanie kre-
ditu akademických inštitúcií v destinácii. 
Tá sa potom pozitívne prejavuje aj v rastú-
com počte zahraničných študentov (čiže 
príjmov) či získavaní výskumných grantov 
a dotácií.  

Udržateľnosť 
Jedným z posledných trendov pred pan-
démiou bol aj odklon od veľkých a prepl-
nených destinácií smerom k autentickým 
a tzv. „butikovým“ destináciám. Výhodou 
business meetings je aj fakt, že delegáti 
nespôsobujú v destinácii overtourism, 
prispievajú k udržateľnosti a sú ochotní 
platiť za zvýšené ekologické štandardy 
(napr. green meetings).  

Vykrývanie sezónnosti 
Sezónnosť odvetvia cestovného ruchu je 
jedným z hlavných fenoménov, ktorú sa 
snažia destinácie riešiť efektívnym desti-
načným manažmentom a marketingom. 
Busines Meetings sú v tomto kontexte 
účinným nástrojom na vyrovnávanie vply-
vov sezónnosti. Obzvlášť v prípade sub-
venčných schém sa dá veľmi efektívne 
pracovať s termínmi konferencií. Príleži-
tosťou je aj priame a cielené vytvorenie 
tzv. flagship eventu pre destináciu, ktoré-
ho konanie v čase mimo sezóny môže 
pomôcť naplniť kapacity v meste.  

Kvalifikovaná zamestnanosť 
Profesionáli v odvetví MICE tvoria vysoko 
sofistikovanú, kvalifikovanú a kreatívnu 
pracovnú silu. Obzvlášť znalosť cudzích 
jazykov, istej úrovne biznis etikety a spo-
ločenského správania z nej robí pracovnú 
silu s vysokou pridanou hodnotou. Navy-
še, rozvoj MICE je častokrát považovaný 
aj za účinný nástroj v prevencii „odlivu 
mozgov“ do zahraničia.  

Bleisure 
Bleisure (= spojenie cestovania za ob-
chodným účelom s leisure) predstavuje 
spojenie efektov MICE a leisure do kom-
paktného zážitku z destinácie. Obzvlášť 
pri medzinárodných kongresoch zvyklo 
byť bežným javom cestovanie s partne-
rom, ktorý s delegátom mohol zdieľať izbu 
a vo svojom voľnom čase bol „obyčajný 
turista“ (tento fenomén je však už pravde-
podobne na ústupe).  

 

Odvetvie Business Meetings spolu 
s odvetvím celého cestovného 
ruchu aktuálne prechádza jednou 
z najväčších skúšok odolnosti.  
V akej forme a miere prežije, závisí 
od množstva faktorov a tiež od to-
ho, či si usporiadatelia i destinácie 
budú aj naďalej uvedomovať vý-
znamný prínos MICE aj v kategó-
riách s nepriamym ekonomickým 
dopadom, ktoré sa nedajú nahradiť 
virtuálnymi mítingami.  
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16.  Namiesto záveru 
 

Bratislava Tourist Board (BTB) ako ná-
zorový líder na tému strategického roz-
voja cestovného ruchu na Slovensku 
dlhodobo vyvíja snahu o zber exakt-
ných analytických dát v sektore leisure 
a MICE.  

V snahe pripraviť bázu pre svoje ďalšie 
strategické aktivity vyhlásilo BTB v októbri 
2020 súťaž o vypracovanie analytického 
dokumentu s názvom Analýza socio-eko-
nomických vplyvov cestovného ruchu 
v Bratislave. Hlavným zámerom analýzy 
bolo priniesť expertný pohľad na súčasný 
stav a význam exaktných dát dostupných 
tak z verejných, ako aj súkromných zdro-
jov v kontexte Bratislavy.  

Predmetné dáta mal zhotoviteľ diela pri-
márne dohľadať prostredníctvom národ-
ných štruktúr, ktoré majú v kompetencii 
výkony cestovného ruchu, akými sú 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 
Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií 
SR a pod.  

BTB v rámci svojho aktívneho pôsobenia 
v národných i medzinárodných organizá-
ciách destinačného marketingu (KOCR 
BA, AOOCR, ECM, SITE a pod.) dlhodobo 
upozorňuje na výzvy pri získavaní a zbere 
štruktúrovaných dát na Slovensku a ini-
ciuje konštruktívne pracovné stretnutia 
s cieľom zmeniť tento stav.  

 

MARK BBDO ako zhotoviteľ diela kon-
štatuje, že naplneniu cieľa tejto analýzy 
predchádzala vyčerpávajúca analýza 
možných zdrojov dát.  

V snahe získať predmetné dáta sa riešiteľ-
ský tím oficiálne obrátil na kompetentné 
orgány, z ktorých viaceré či už priamo 
alebo nepriamo odmietli súčinnosť. 
Riešiteľskému tímu sa však aj napriek zlo-
žitej situácii v spolupráci s odbornou ko-
munitou CR v Bratislave nakoniec podarilo 
splniť zadanie, častokrát aj za cenu dohľa-
dania oficiálnych dát cez neoficiálne 
kanály. 

 

* * * 

 

Závery analýzy jednoznačne 
potvrdzujú ideové líderstvo  
BTB stojace na odbornosti 
a dlhodobých skúsenostiach 
vedenia, ktoré sústavne naráža 
na obmedzenia v štrukturálnych 
a systémových nastaveniach 
národnej verejnej správy CR.  
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Odporúčania  
k zhromažďovaniu údajov 
 

 

Jednotná sektorová terminológia. 
Prostredníctvom vzdelávania (odborná 
literatúra, školenia, semináre, work-
shopy, ... a i.) Je potrebné zosúladiť 
terminológiu používanú stakeholdermi 
cestovného ruchu na Slovensku (defi-
nície podľa UNWTO). 

 

Kľúčové údaje. Komunikovať a vzde-
lávať stakeholderov cestovného ruchu 
o kľúčových údajoch, ktoré sú potreb-
né tak na určenie ekonomického vply-
vu cestovného ruchu, ako aj na dôle-
žité rozhodnutia pre destinačný ma-
nažment. 

 

Štandardizované dotazníky. 
Vypracovať štandardizované dotazníky 
podľa vzoru UNWTO, ktoré sa najľah-
šie zhodujú s existujúcimi postupmi 
vedenia záznamov a známymi infor-
máciami (príp. zadovážiť softvér na 
vedenie takýchto záznamov). V každom 
prípade je potrebné zjednodušiť toky 
informácií / dotazníkov.  

 

 

 

 

 

 

Podpora zberu údajov. Požiadajte o 
podporu širokú škálu profesionálnych 
združení a podporte zber údajov pro- 
stredníctvom širokej účasti všetkých 
členov všetkých sekcií hospitality / 
turizmu v destinácii. Využite rozmanité, 
kreatívne spôsoby získavania údajov. 

 

Kontinuálnosť zberu údajov. 
Vyvinúť systém online kontinuálneho 
zberu údajov, ktorý zabezpečí prehlaď 
segmentov a sezónnosti cestovného 
ruchu v destinácii. Využívajte nepretr-
žitý zber prevádzkových údajov aj na 
štvrťročnej resp. mesačnej báze. 

 

Analýza a interpretácia dát  
Popri kontinuálnom zbere dát je po-
trebné v pravidelných intervaloch tieto 
informácie dopĺňať kvalifikovanými 
prieskumami na relevantné témy medzi 
návštevníkmi destinácie (tak Leisure, 
ako aj MICE). Dáta zo štatistík a prie-
skumov je potrebné nielen zbierať, ale 
aj analyzovať a interpretovať. 
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Príloha č. 1 
 
Tourism PrinciPles and Practice sixth edition  
© John Fletcher, Alan Fyall, David Gilbert and Stephen Wanhill, 2018 (print and electronic) 
 
 
The Economic Impact of Tourism 
 
The measurement of the economic impact of 
tourism is far more involved than simply calculating 
the level of tourist expenditure. The measurement 
of the economic impact of tourist expenditure, if it 
is to be meaningful, 
must encompass the various effects of tourist 
spending as it impacts throughout the economy. 
That is, the direct, indirect and induced effects 
associated with tourist expenditure need to be 
calculated. 

Direct, indirect and induced economic 
effects 
Tourist expenditure has a ‘cascading’ effect 
throughout the host economy. It begins with 
tourists spending money in ‘front-line’ tourist 
establishments, such as hotels, restaurants and 
taxis, and then permeates throughout the rest of 
the economy. It can be examined by assessing the 
impact at three different levels – the direct, indirect 
and induced levels. 

Direct effects 
The direct level of impact is the value of tourist 
expenditure less the value of imports necessary to 
supply those ‘front-line’ goods and services. Thus, 
the direct impact is likely to be less than the value 
of tourist expenditure except in the rare case where 
a local economy can provide all of the tourist’s 
wants from its own productive sectors. 

Indirect effects 
The establishments that directly receive the tourist 
expenditure also need to purchase goods and 
services from other sectors within the local 
economy, for example hotels will purchase the 
services of builders, accountants, banks, food and 
beverage suppliers, electricity and water, etc. 
Furthermore, the suppliers to these ‘front-line’ 
establishments will also need to purchase goods 
and services from other establishments within the 
local economy and so the process continues. The 
generation of economic activity brought about by 
these subsequent rounds of expenditure is known 
as the indirect effect. The indirect effect will not 
involve all of the monies spent by tourists during 
the direct effect since some of that money will leak 
out of circulation through imports, savings and 
taxation. 

Induced effects 
Finally, during the direct and indirect rounds of 
expenditure, income will accrue to local residents in 
the form of wages, salaries, distributed profit, rent 
and interest. This addition to local income will, in 
part, be re-spent in the local economy on goods 
and services and this will generate yet further 
rounds of economic activity. It is only when all three 
levels of impact (direct plus indirect plus induced) 
are estimated that the full positive economic impact 
of tourism expenditure is fully assessed. However, 
there can be negative aspects to the economic 
impact of tourist expenditure. 

 

The Multiplier Concept 
The concept of the multiplier is based upon the 
recognition that sales for one firm require 
purchases from other firms within the local 
economy, i.e. the industrial sectors of an economy 
are interdependent. This means that firms purchase 
not only primary inputs such as labour and imports, 
but also intermediate goods and services produced 
by other establishments within the local economy. 
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Types of Multiplier 
 
There are a number of multipliers in regular use and 
each type has its own specific application. 
However, considerable confusion and misleading 
conclusions can be derived if they are misused or 
misinterpreted. This issue will be discussed later in 
this chapter. The major types of multipliers are as 
follows: 
 
§ A transactions (or sales) multiplier that 

measures the amount of additional business 
revenue created in an economy as a result of an 
increase in tourist expenditure. Similar to this in 
concept is the output multiplier. 

 
§ An output multiplier that measures the amount 

of additional output generated in an economy as 
a result of an increase in tourist expenditure. 
The principal distinction between the two 
multipliers is that output multipliers are 
concerned with changes in the actual levels of 
production and not with the volume and value of 
sales. Not all sales will be related to current 
production (some sales may have been made 
from inventories and some productive output 
may not be sold within the time-frame of the 
model and, therefore, result in an increase in 
inventories). Therefore, the value of an output 
multiplier may well be larger or smaller than the 
value of the corresponding transactions 
multiplier. 

 
§ An income multiplier which measures the 

additional income (wages and salaries, rent, 
interest and profits) created in the economy as a 
result of an increase in tourist expenditure. Such 
income can be measured either as national 
income (regional in the case of domestic 

tourism) or as disposable income, i.e. the 
income that is actually available to households 
either to spend or to save. However, as 
mentioned earlier, the income which accrues to 
nonnationals who have been ‘imported’ into the 
area should be excluded because the incomes 
that they receive cannot be considered to be 
benefits to the area. On the other hand, the 
secondary economic effects created by the re-
spending of non-nationals’ incomes within the 
area must be included within the calculations. 

 
§ An employment multiplier which is a 

measurement of either the total amount of 
employment generated by an additional unit of 
tourist expenditure or the ratio of the total 
employment generated by this same 
expenditure to direct employment alone. 
Employment multipliers provide a useful source 
of information about the secondary effects of 
tourism, but their measurement involves more 
heroic assumptions than in the case of other 
multipliers and care is needed in their 
interpretation. 

 
Input–output analysis 
In order to overcome the subjectivity inherent in the 
ad hoc multiplier approach and to provide a more 
encompassing estimate of economic impact, the 
multiplier models commonly being used adopted 
the input output framework. The input–output 
model approach presents a general equilibrium, 
rather than the partial equilibrium approach used in 
ad hoc models, to studying economic impacts. 
Input–output analysis begins with the construction 
of a table, similar to a table of national/regional 
accounts, which shows the economy of the 
destination in matrix form. 
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Weaknesses and Limitations  
of Multiplier Models 
 

Each of the multiplier model approaches outlined 
above contains several inherent problems that need 
to be overcome if they are to produce meaningful 
results. The majority of these problems stem from 
two distinct areas: the assumptions necessary to 
apply the models and the data needs. 

Restrictive assumptions 
Every economic model is founded upon a series of 
assumptions. The realism of those assumptions is 
clearly crucial to the model’s performance – 
unrealistic assumptions will provide unrealistic 
results. 

Data deficiencies 
Secondary data (published and unpublished data) 
are rarely adequate to meet the requirements of the 
more demanding and advanced models. This 
means that researchers need to spend 
considerable time, effort and money collecting data 
for multiplier purposes. Tourist expenditure is 
spread across several sectors of an economy and 
accurate surveys of visitor expenditure are required 
in order to obtain an acceptable breakdown of this 
expenditure into its various components, e.g. 
accommodation, meals, beverages, transportation 
and shopping. As economic impact models 
become more sophisticated and are able to reflect 
some of the dynamic processes it will be possible 
to estimate the ‘net’ economic benefits of tourism 
in a more meaningful way. As with any change in 
economic output, there are likely to be positive as 
well as negative economic impacts. To date the 

negative economic impacts have been sadly 
neglected by most model structures. These 
negative economic impacts can manifest in a 
number of ways ranging from the misallocation of 
resources, an increase in the demand for public 
goods and infrastructure as a result of urbanisation, 
through to the displacement of existing business. 

Negative economic impacts 
The production of tourist goods and services 
requires the commitment of resources that could 
otherwise be used for alternative purposes. For 
instance, the development of a tourism resort in 
Spain may involve the migration of labour from rural 
to urban areas which brings with it economic 
implications for both the rural and urban areas – the 
former losing a productive unit of labour and the 
latter implying additional infrastructure pressure for 
health, education and other public services. If 
labour is not in abundance then meeting the 
tourists’ demands may involve the transfer of labour 
from one industry (such as agriculture or fishing) to 
tourism industries, involving an opportunity cost 
that is often ignored in the estimation of tourism’s 
economic impact. Furthermore, if there is a 
shortage of skilled labour then there may be a need 
to import labour from other countries such as 
Morocco and this will result in additional economic 
leakages as income earned from this imported 
labour may, in part, be repatriated (repatriated 
income). Similarly, the use of capital resources 
(which are often scarce) in the development of 
tourism related establishments precludes their use 
for other forms of economic development. To gain a 
true picture of the economic impact of tourism it is 
necessary to take into account the opportunity 
costs of using scarce resources for tourism 
development as opposed to alternative uses. 

 

 
The range value of tourism output multipliers for selected destinations 

 

 
 

 
The figures are provided only to give an indicative 
view of the relative size of output multipliers. Of 
course, the values will also depend upon the 
methodology used to calculate them and the 
following multiplier values at the direct, indirect and 
induced level, using input–output analysis. The 
higher the propensity to import in order to meet 
local and tourist demand, the lower the income 
multiplier. 

The multipliers most vulnerable to criticism (and 
inaccuracies) are the employment multipliers. 

Therefore great care must be exercised in their 
interpretation. 

The literature is biased towards the positive aspects 
of economic impacts. It is important to establish 
how significant tourism spending is to an economy 
because this allows policy makers and planners to 
determine dependency and to develop strategies 
for the future. 

There are several models that have been used to 
estimate the economic impact of tourism but only 
the ad hoc, input–output and CGE models are of 
sufficient accuracy and of policy use. The input–
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output and CGE methods provide the most 
comprehensive picture of tourism’s economic 
impacts and also information that is useful to the 
tourism development planners. However, these 
models are also the most expensive type of impact 
model because of their data requirements. The 
impacts are measured in terms of income, 
employment and government revenue multipliers as 
well as demonstrating the import requirements per 
unit of tourist spending. 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 2 
 
Tailored ICCA Statistics Report 2019 
 

 
 
https://www.dropbox.com/s/c2qn15uxhliko
k6/Priloha%20c.%202%20Tailored_ICCA_S
t%20atistics_Report%202019%20Bratislav
a.pdf?dl=0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 3 
 
Akvizícia meetingov ICCA.xlsx 
 
https://www.dropbox.com/s/3o6ujey2ext4mf3
/Pr%C3%ADloha%20%C4%8D.%203%20Ak
viz%C3%ADcia%20meetingov%20ICCA.xlsx
?dl=0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 4 
 
Event Impact Calculator výpočet 
dopadov nového kongresového 
centra 5 rokov.xls. 
 
https://www.dropbox.com/s/01fzlptw06h5teu/
Priloha%20c.%204%20EIC%20vypo%C4%8
Det%20impact%20NKC%205%20rokov.xlsx?
dl=0 
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Príloha č. 5 
 
Štruktúra a objem výdavkov 
návštevníkov eventov  
 

Športové podujatia poskytujú účastníkom 
najvyšší podiel voľného (neorganizova-
ného) času v destinácii, a preto predsta-
vujú najlepší materiál pre skúmanie 
štruktúry výdavkov návštevníkov týchto 
podujatí. Nakoľko v predmetnom čase 
realizácie tohto zadania sa v Bratislave 
nekonali veľké medzinárodné podujatia, 
uvádzame príklady štruktúry výdavkov 
návštevníkov dvoch MS v hokeji. Štúdie 
sa zaoberajú len návštevníkmi, avšak 
spending účastníkov podujatí (hokejové 
reprezentačné a ich realizačné tímy) mali 
rovnako nezanedbateľný vplyv na spot-
rebu služieb a tovarov v destinácii115.  
 

Hlavné prínosy z pohľadu výdavkov 
účastníkov dvoch MS 2011 
v ľadovom hokeji v Bratislave  

 

291 227  
divákov MS 2011 v Bratislave  
Veľké športové udalosti generujú v meste 
dodatočný dopyt, ktorý prináša vyššie 
príjmy lokálnym firmám, vyššie mzdy 

lokálnym domácnostiam a vyššiu zamest-
nanosť, čo vyúsťuje do ekonomického 
rastu mesta. Jednou z takýchto udalostí 
boli usporiadanie Majstrovstiev sveta 
v ľadovom hokeji v roku 2011 v Bratislave 
a Košiciach, ktoré prilákali iba do Bratisla-
vy 291 227 divákov. 

83% návštevníkov MS 2011uviedlo, že 
šampionát bol ich hlavným a jediným 
dôvodom návštevy Bratislavy 
 

10,7 mil. EUR 
výdavky návštevníkov  
počas MS 2011 
Prieskum uskutočnený počas MS 2011 
ukázal, že výdavky návštevníkov  hokejo-
vého šampionátu spolu činili v Bratislave 
10,7 mil. EUR. Približne 62 % celkových 
výdavkov realizovali návštevnı́ci zo za-
hraničia, ktorí́ minuli v Bratislave 6,6 mil. 
EUR. Výdavky návštevníkov z Česka tvorili 
20 % celkových výdavkov a dosiahli 
hodnotu 2,1 mil. Eur. Hoci návštevnı́ci  
zo Slovenska tvorili najväčšiu časť 
návštevníkov MS, ich výdavky tvorili iba 
16 % celkových výdavkov. To ukazuje,  
že hlavné príjmy mesta z organizácie 
majstrovstiev sveta generovali prevažne 
zahraniční́ návštevnı́ci.  

 
 

Tabuľka: Krajiny pôvodu návštevníkov MS 2011 v ľadovom hokeji v Bratislave 
 

Pôvod návštevníka Priemerné výdavky 
návštevníka 

Bratislava a okolie 49 EUR 
Ostatné Slovensko 52 EUR 
Česká republika 81 EUR 
Zahraničie (mimo Českej republiky) 370 EUR 
Priemer 128 EUR 

Zdroj: Rehák, Š.: Lokálne ekonomické vplyvy veľkých športových udalostí: prípadová 
štúdia MS 2011 v ľadovom hokeji v Bratislave. In: Sborník České geografické 
společnosti. December 2016

 
115 Rehák, Š.: Lokálne ekonomické vplyvy veľkých 
športových udalostí: prípadová štúdia MS 2011 

v ľadovom hokeji v Bratislave. In: Sborník České 
geografické společnosti. December 2016 
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37% ubytovanie 
podiel na výdavkoch 
Podrobná analýza štruktúry výdavkov 
návštevníkov MS 2011 v Bratislave uká-
zala, že najväčšiu časť predstavovali vý-
davky na ubytovanie, ktoré tvorili 37 % 
celkových výdavkov návštevníkov. Najviac 
návštevnı́kov prenocovalo v hoteloch (51 
%), pomerne veľká skupina návštevnı́kov 
(22 %) v neplatenej forme ubytovania (u 
známeho alebo u rodiny), slovenskí́ 
návštevnı́ci - v prípade, že v Bratislave 
prenocovali - využívali predovšetkým 
prenocovanie u známych alebo rodiny. 

 

20% občerstvenie 
podiel na výdavkoch 
 
 
12% bary a kluby 
podiel na výdavkoch 
 
 
9% suveníry 
podiel na výdavkoch 
 
 
 
 

Tabuľka: Prehľad priamych ekonomických vplyvov výdavkov návštevníkov MS 2011 v Bratislave  
(v EUR) 

 

Odvetvie Okolie 
Bratislavy 

Ostatné 
Slovensko 

Zahraničie 
(mimo ČR) 

Česká 
republika SPOLU 

Kategória výdavkov 

Maloobchod okrem motorových vozidiel 

Pohonné hmoty 11 900 138 800 164 800 118 500 434 000 

Potraviny v obchodoch 14 000 67 500 202 200 64 400 348 100 

Suveníry 30 600 173 600 189 900 165 200 559 300 

Odevy 2 600 50 400 54 000 16 700 123 700 

Iné nákupy v obchodoch 0 1 300 20 300 2 200 23 800 

Ostatné výdavky 0 1 700 1 700 15 200 18 600 

Pozemná doprava 

Taxíky 400 1 800 130 200 18 200 150 600 

Hromadná doprava 2 400 33 900 307 600 23 500 367 400 

Skladové a pomocné činnosti v doprave 

Parkovanie 200 5 300 4 500 4 900 14 900 

Ubytovacie a stravovacie služby 

Ubytovanie 55 700 185 000 2 111 000 472 100 2 823 800 

Reštaurácie a fast food 26 500 282 800 894 900 408 400 1 612 600 

Výdavky v baroch a puboch 20 900 150 000 624 100 202 800 997 800 

Prenájom a lízing 

Požičanie vozidla 0 200 2 100 900 3 200 

Športové, zábavné a rekreačné činnosti 

Iná zábava 0 20 800 23 100 10 900 54 800 

Celkový priamy vplyv 165 200 1 113 100 4 730 400 1 523 900 7 532 600 

Zdroj: Rehák, Š.: Lokálne ekonomické vplyvy veľkých športových udalostí: prípadová štúdia MS 
2011 v ľadovom hokeji v Bratislave. In: Sborník České geografické společnosti. December 2016
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Celkový priamy vplyv MS 2011 v Bratisla-
ve mal po zohľadnení́ vyššie uvedených 
faktorov hodnotu 7,5 mil. eur. Najvyšší́ 
vplyv mali zahraniční́ návštevníci, ktorých 
príspevok predstavoval 63 % (4,7 mil. 
eur), návštevníci z Česka 20 % (1,5 mil. 
eur), návštevnı́ci z ostatného Slovenska 15 
% (1,1 mil. eur) a návštevnı́ci z okolia 
Bratislavy 2 % (0,2 mil. eur) 

Uskutočnenie športovej udalosti najvý-
znamnejšie ovplyvňuje príjmy firiem 
pôsobiacich v ubytovaní́ a v stravovaní́. 
Odvetvie ubytovacie a stravovacie služby 
získalo 72 % celkového ekonomického 
efektu MS, dodatočné tržby odvetví́ spolu 
boli vo výške 5,43 mil. eur. 

13,56 mil. EUR 
celkový vplyv výdavkov  
návštevníkov MS 2011  

Výdavky turistov vynaložené v Bratislave 
predstavujú dodatočný dopyt po tovaroch 
a službách, ktoré vyvolávajú ďalšie nepria-
me a indukované efekty v ekonomike.  

Na základe výpočtu multiplikátorov jed-
notlivých odvetví́ bol odhadnutý celkový 
vplyv na úrovni 13,56 mil. EUR. Hodnota 
celkového vplyvu vyjadruje celkovú do-
datočnú produkciu vo všetkých odvet-
viach ekonomiky vrátane produkcie vyvo-
lanej dodatočnou spotrebou domácností́ 
(indukované vplyvy), ktorú vyvolali priame 
výdavky návštevnı́kov MS 2011. 

 

 

Tabuľka: Hodnota celkového ekonomického vplyvu MS 2011 v ľadovom hokeji  
 

Odvetvie Priamy vplyv 
Multiplikátor 

výstupu 

Celkový vplyv 

(nepr. 

a induk.) 

Maloobchod okrem motorových vozidiel 1 507 500 1,89 2 849 175 

Pozemná doprava 518 000 1,93 999 740 

Skladové a pomocné činnosti v doprave 14 900 2,38 35 462 

Ubytovacie a stravovacie služby 5 434 200 1,76 9 564 192 

Prenájom a lízing 3 200 1,44 4 608 

Športové, zábavné a rekreačné činnosti 54 800 1,99 109 052 

SPOLU 7 532 600  13 562 229 

Zdroj: Rehák, Š.: Lokálne ekonomické vplyvy veľkých športových udalostí: prípadová štúdia MS 
2011 v ľadovom hokeji v Bratislave. In: Sborník České geografické společnosti. December 2016

 

 

 
MS 2019 v ľadovom hokeji  
v Bratislave (a Košiciach) 
V roku 2019 sa v Bratislave a Košiciach 
uskutočnili ďalšie majstrovstvá sveta 
v ľadovom hokeji. Vzhľadom na to, že 
v roku 2019 bol počet divákov na zápa-
soch MS takmer rovnaký, je možné 

predpokladať, že aj celkový vplyv šam-
pionátu na ekonomiku mesta bol približne 
v rovnakej výške – to znamená cca 13 až 
14 mil. EUR.  
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Tabuľka: MS v hokeji 2019 v číslach (vybrané ukazovatele) 
 

MS 2019 v číslach (vybrané ukazovatele)
116

  

Celková návštevnosť v Bratislave 287 912 

Celková návštevnosť fanzóny v Bratislave 148 653 

Priemerná návštevnosť fanzóny 9 910 

Počet dní prevádzky fanzóny v Bratislave 15 

Počet dobrovoľníkov 550 

Počet followerov na všetkých sociálnych sieťach 1 000 000 000 

Počet novinárov celkovo 700 

Počet krajín, kde sa vysielali prenosy 166 

Počet divákov celosvetovo 1,3 miliardy 

Zdroj: 2019 IIHF MS v číslach. Organizing Committee 

 
Tabuľka: Veľké športové udalosti so sebou nesú množstvo dopadov – tak pozitívnych ako aj negatívnych117: 

 

Oblasť Pozitívne vplyvy Negatívne vplyvy 

Infraštruktúra 
a mestská 
regenerácia 

- výstavba nových (športových) 
zariadení 

- rozvoj infraštruktúry 
- (urýchlenie) mestskej 

regenerácie 

- výstavba zbytočných zariadení 
- architektonické „znečistenie“  
 

Sociálne 
vplyvy 

- hrdosť miestneho obyvateľstva 
- súdržnosť komunity 
- zvýšenie záujmu miestneho 

obyvateľstva o veci verejné 
- dobrovoľníctvo a občianska 

participácia  
- samotný rozvoj športových aktivít 

obyvateľstva 

- vandalizmus a kriminalita 
- dopravné obmedzenia, problémy 

s  parkovaním 
- negatívny postoj občanov 

k turistom – a naopak 
- vynútené dočasné presídlenie 

obyvateľstva 
- nespravodlivé rozdelenie príjmov 

Politické 
a kultúrne 
vplyvy 

- rast miestnych elít 
- posilnenie kultúrnych hodnôt a 

identity 
- nadobudnutie skúsenosti 

s organizáciou veľkých podujatí 
- možné interkulturálne kontakty 

- autoritatívne vymáhanie práv 
- odvrátenie pozornosti od iných 

problémov 
- komercionalizácia tradičných 

lokálnych udalostí 
- strata lokálnej autonómie 

Ekonomické 
vplyvy 

- nárast zamestnanosti 
- nárast tržieb 
- rozvoj podnikateľských príležitostí 
- zlepšenie imidžu mesta 

a získanie medzinárodnej 
reputácie 

- rast turizmu 
- zvýšenie verejného blaha 
- rozvoj medzi regionálnej 

spolupráce 

- dopravné zápchy, hluk, 
preľudnenie 

- zadlženie 
- (neodôvodnený) nárast cien 

a nájmov 
- nespravodlivá distribúcia 

verejných zdrojov 
- strata stálych návštevníkov 

mesta 
- náklady obetovaných príležitostí 
- vytláčanie iných investícií 

 

 
 
117 Rehák, Š. – Štofko, M.: Lokálne ekonomické vplyvy veľkých športových udalostí: prípadová štúdia MS 2011 
v ľadovom hokeji v Bratislave. In: Geografie 121/4 (2016) 
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Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na zámer vybudovania   

Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave 

 
 

Občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum, o.z predložilo Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zámer vybudovať v Bratislave 
Národné kultúrne a kongresové centrum (ďalej len „NKKC“) a požiadalo o pomoc pri jeho 
financovaní. 

 
Súčasnými členmi združenia Národné kultúrne a kongresové centrum, o.z. sú nasledovné 
právnické osoby: 

a) GLOBSEC o.z. ako organizátor najvýznamnejších konferencií v regióne aj 
vo svete a už roky pociťuje limitácie kongresovej a kultúrnej infraštruktúry v Bratislave. 
Fórum GLOBSEC patrí medzi top 3 najvýznamnejšie konferencie svojho druhu vo svete a 
na Slovensku. www.globsec.org 

b) OZ Iniciatíva za vznik Národného kultúrneho a kongresového centra o.z., 
ktorá združuje predstaviteľov kultúrnej obce za účelom podpory vzniku kultúrno- 
spoločenského centra v Bratislave. Občianske združenie vychádza z Iniciatívy za kultúrne 
a spoločenské centrum, pod ktorú sa podpísalo viacero významných osobností z kultúrnej 
obce. www.kulturnecentrum.sk 

 

Bratislava ako jediné hlavné mesto v Európe nemá kongresové či kultúrne centrum, dokonca 
ani mestskú kultúrnu halu. Za posledných 20 rokov sa v Bratislave stavali milióny metrov 
štvorcových bytov a kancelárií, ale neinvestovalo sa do vybudovania kongresového či 
kultúrneho stánku. Po zbúraní PKO má kultúrna obec problém s organizovaním kvalitných 
kultúrnych podujatí kvôli absencii zodpovedajúceho priestoru. Potrebu takéhoto centra 
pociťovala Slovenská republika aj počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Rovnako 
to môžeme vidieť aj pri predsedníctve našej krajiny v OECD, OSCE či V4. 
Chýbajúcim kultúrno-kongresovým stánkom prichádzame o potenciál priniesť do krajiny 
špičkových odborníkov, vplyvné osobností či investorov. 

 
Hlavným dôvodom, prečo na Slovensku takéto centrum nevzniklo, je skutočnosť, že väčšina 
takýchto centier vo svete je neziskových a pre súkromných investorov je to v porovnaní s 
administratívnymi alebo bytovými projektami nezaujímavá investícia. Z tohto dôvodu je 
veľká väčšina takýchto centier v Európe a vo svete postavená s podporou štátu alebo 
verejného sektora. Správa Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) o 
kongresovom cestovnom ruchu (z roku 2014) uvádza, že viac ako 75 % kongresových 
centier vo svete bolo postavených s účasťou verejného sektora. 

 
Spoločnosť Ernst & Young (ďalej len „EY)“ vypracovala dopadovú štúdiu analyzujúcu 
potenciál a prínosy plánovaného kongresového centra, z ktorej vyplýva, že Bratislava sa 
nachádza na 177. mieste prestížneho svetového hodnotenia International Congress and 
Convention Association (ICCA) v medzinárodnom kongresovom turizme v Strednej 
Európe, pričom Viedeň, Budapešť či Praha sa nachádzajú v prvej 20. Samotný kongresový 
turizmus prispieva k HDP mesta Viedeň sumou 1,1 miliardy eur ročne. Viedeň nedokáže 
absorbovať okolo 25% kongresových ponúk, ktoré musí odmietať a existuje predpoklad, že 
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tieto by bolo možné presunúť do Bratislavy. Navyše Bratislava nevyužíva dostatočne 
kongresový potenciál regiónu strednej Európy a najmä dostupnosť najväčšieho 
medzinárodného letiska v regióne – Schwechat. 

 

 
Bratislava ako kongresová destinácia 

 
Kongresový turizmus je odvetvie cestovného ruchu, ktoré je považované za mimoriadne 
lukratívne a perspektívne odvetvie. Zahrňuje široké spektrum podujatí od obchodných 
rokovaní väčších tímov či výjazdných pracovných porád, cez rôzne školenia, tvorivé dielne, 
firemné prezentácie a semináre až po výročné a iné konferencie, kongresy, či už samostatné 
alebo v rámci sprievodných podujatí výstav a veľtrhov. Ide o najlukratívnejšiu oblasť 
odvetvia cestovného ruchu, pretože osoby, ktoré sa zúčastňujú napr. medzinárodných 
odborných kongresov utrácajú niekoľkonásobne viac ako bežní turisti. V zahraničí je 
kongresový turizmus nazývaný pojmami ako meeting industry, MICE industry (Meetings, 
Incentives, Conferencing & Exhibitions) alebo business meetings, čo viac vystihuje 
ekonomickú podstatu tohto odvetvia.. 

 
Každá zo stredoeurópskych metropol disponuje minimálne jedným kongresovým centrom, 
jedným výstavným komplexom (vrátane kongresových priestorov) a jedným alebo 
viacerými modernými multifunkčnými arénami (športové alebo kultúrne zariadenia s 
osobitnými kongresovými priestormi alebo priestormi vhodnými pre kongresové podujatia). 
Bratislava disponuje výstaviskom Incheba Expo Bratislava (zameraným skôr na výstavy a 
veľtrhy, príp. väčšie spoločensko-kultúrne podujatia) a 3 väčšími športovými štadiónmi - 
Národné tenisové centrum, Zimný štadión O. Nepelu a Národný futbalový štadión Tehelné 
pole. Osobitné kongresové, resp. spoločensko-kultúrne zariadenie v Bratislave chýba (Park 
kultúry a oddychu bol zbúraný v roku 2016 a Dom odborov Istropolis nie je vo 
vyhovujúcom stave). 

 
Slovensko a Bratislava podľa rankingu ICCA výrazne zaostáva za susednými  

krajinami V4, dokonca aj za niektorými balkánskymi krajinami.
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Bratislava je neznámou destináciou v oblasti MICE. 

 
Na Slovensku a v Bratislave chýba systematická podpora rozvoja MICE odvetvia,  

jednak z hľadiska inštitucionálneho, personálnych kapacít ako aj budovania značky  

mesta a rozvíjania komplexných produktov. 

 
Regionálne porovnania MICE výkonnosti Bratislavy a okolitých MICE destinácií nie je 
možné relevantne vykonať, za Bratislavu chýba komplexná a systematická MICE štatistika. 
Vzhľadom na kapacitu moderných kongresových priestorov (najväčšie bratislavské hotely) 
bola horná hranica záujmových podujatí na úrovni 500 – 600 účastníkov, väčšie podujatia 
sa konali, ale ojedinele. Bratislava disponuje silnými stránkami a príležitosťami, ktorých 
rozvoj by znamenal rozvoj MICE v Bratislave. 

 
Pre potreby MICE odvetvia má Bratislava k dispozícii 5 hotelov 5 * kategórie, 30 hotelov 
4 * kategórie a 10 nehotelových zariadení a 1 pripravované kongresové centrum. Bratislava 

v súčasnosti nedisponuje žiadnym výlučne kongresovým objektom, ktorého hlavným 

využitím by boli kultúrno-spoločenské podujatia a ktorý by spĺňal kapacitné, 

technické a technologické podmienky pre hostenie väčších, prípadne veľkých 

kongresov a konferencií s medzinárodnou účasťou. Nedostatočné kongresové kapacity 
môžu byť jedným z faktorov skutočnosti, že v Bratislave nie sú zriadené sídla alebo pobočky 
medzinárodných inštitúcií a organizácií. 

 
Výhodou Bratislavy v segmente MICE napr. oproti Viedni, je to, že je menej preplnená, 
menej „opozeraná“, lacnejšia, má väčšiu šancu uspieť pri organizovaní menších kongresov 
(400 – 500 ľudí). Výzvou však je kde, v čom – okrem geografickej  a ekonomickej 
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výhodnosti – nájsť vhodný priestor pre vyprofilovanie sa Bratislavy ako zaujímavej MICE 
destinácie. 
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 SR 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. 

 
Bratislava Tourist Board (BTB) disponuje zoznamom asociácií registrovaných v ICCA 

databáze, ktoré by potenciálne mohli uskutočniť svoje kongresy a mítingy v 

Bratislave, pričom ide o cieľovú skupinu podujatí s počtom 500 účastníkov. Zoznam 
aktuálne obsahuje cca 80 asociácií, vzhľadom na plánované kongresové centrum by tento 
zoznam mohol byť rozšírený na cieľovú skupinu 2 000 až 4 500 účastníkov. 

 
Kongresové centrum s akcentom na medzinárodné kongresy a konferencie s vyššou 
kapacitou bude mať nasledujúce neekonomické dopady: 

► KC samotné bude predstavovať kľúčový, ale nie jediný, prvok rozvoja Bratislavy 
ako MICE destinácie. 

► MICE podujatia zvyšujú reputáciu destinácie jednak ako zaujímavej turistickej 
destinácie (pokiaľ mesto má čo účastníkovi ponúknuť a účastník podujatia si z mesta 
odnáša pozitívny zážitok – domino efekt) a aj ako globálnej biznisovej destinácie. 

► MICE nepriamo vplýva na rozvoj infraštruktúry (doprava, ubytovacie kapacity, 
atď.) a služieb v danej destinácii, keďže MICE klientela je bonitná, a tým aj 
mimoriadne náročná. 

► MICE podujatia sú priestorom na rozvíjanie a posilňovanie obchodných a 
hospodárskych vzťahov medzi lokálnymi aktérmi a zahraničným biznisom, a v 
mnohých prípadoch sú zárodkom uzatvárania obchodných dohôd, ktoré znamenajú 
prílev zahraničných investícií a tvorbu pracovných miest. 

► MICE podujatia slúžia na šírenie nových poznatkov, myšlienok, techník, materiálov 
a technológií. 
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► Najmä vedecké a akademické kongresy prispievajú k rozširovaniu spolupráce medzi 
lokálnymi a zahraničnými univerzitami. 

► Pre miestnu biznis, politickú a akademickú sféru znamená rozvoj lokálneho know- 
how tým, že lokálne osobnosti sú v kontakte s najlepšími skúsenosťami svetovej 
úrovne. 

► Existencia kongresových priestorov môže byť jedným z faktorov pri rozhodovaní o 
umiestnení sídla/pobočky medzinárodnej organizácie alebo podniku. 

 
Dopravná dostupnosť Bratislavy 

 

Prínosy MICE odvetvia 

• Zvyšuje príjmy z turizmu a ďalších hospodárskych odvetví (účastník podujatia míňa 
niekoľko násobne viac ako bežný turista a nielen na výdavky typické pre bežného 
turistu). 

• Má pozitívne ekonomické dopady - generuje pridanú hodnotu, daňové príjmy a 
pracovné miesta. 

• Stimuluje turizmus a vykrýva zníženia dopytu mimo sezóny. 
• Napomáha rozvíjať infraštruktúru a služby cestovného ruchu (účastníci MICE 

podujatí predstavujú častokrát najnáročnejšiu klientelu). 
• Napomáha rozvoju vysokokvalifikovanej pracovnej sily – pre veľkú časť 

pracovných miest naviazaných na MICE odvetvie sa vyžaduje kreatíva, jazyková 
vybavenosť a znalosť cudzích jazykov a vysoká úroveň profesionalizmu. 

• Umožňuje transfer poznatkov a inovácií z medzinárodného prostredia do danej 
destinácie, a tým napomáha rozvoju lokálneho know-how. 
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• Potenciálne je nositeľom priamych zahraničných investícií, keďže účastníkmi MICE 
podujatí sú častokrát kľúčoví manažéri. 

• Výrazne zvyšuje kredibilitu a image destinácie. 
• Prispieva k „premene“ účastníka podujatia na bežného turistu – účastník podujatia 

si predlžuje pobyt, prichádza s rodinným príslušníkom alebo sa vracia ako bežný 
turista s rodinou alebo priateľmi. 

 
 
Ekonomické prínosy MICE odvetvia v regióne Strednej Európy 

 
Viedeň: 
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Praha: 

 
 

Krakov: 



Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave  
      

 

Ciele a prínosy projektu 

 
Hlavným cieľom je vytvoriť v Bratislave moderné a multifunkčné centrum, ktoré vie 
organizovať a hostiť podujatia rôzneho charakteru: 
• medzinárodné kongresy (napr. farmaceutické, medicínske, priemyselné, vedecko- 
technické a iné), 
• kultúrne podujatia na najvyššej úrovni (vystúpenia, koncerty, festivaly, gala večere, 
recepcie), 
• odborné podujatia (firemné podujatia, odborné prednášky, diskusie), 
• menšie športové podujatia, 
• podujatia štátnej a verejnej správy (medzinárodného, národného a regionálneho 
významu). 

 
Národné kultúrne a kongresové centrum ako multifunkčný objekt má slúžiť ako 
reprezentatívny a moderný priestor, ktorý by vedel hostiť národné aj svetové kongresové a 
kultúrne podujatia. Zároveň by sa tým podporil aj samotný rozvoj kongresového turizmu 
v Bratislave a na Slovensku (MICE), ktorý je pre štát veľmi výnosný z viacerých hľadísk. 

 
MICE odvetvie priamo vytvára produkciu v odvetviach ubytovacích služieb, stravovania, 
dopravy, komunikácie, obchodu, finančných služieb a služieb v oblasti zdravia, kultúry a 
športu. Zároveň nepriamo stimuluje produkciu v odvetviach poľnohospodárstvo, priemysel, 
stavebníctvo a ochrana životného prostredia. Účastník MICE podujatí najmä účastník 
kongresu, konferencie alebo podnikového mítingu vo všeobecnosti minie 2 až 3 viac 
finančných prostriedkov ako bežný turista. 

 
Priame ekonomické dopady sú zväčša primárnymi determinantami pri rozhodovaní 
verejného sektora o investovaní do výstavby a/alebo prevádzky podobných zariadení. 
Ekonomický dopad kongresových centier je zvýraznený najmä vďaka výdavkom, ktoré 
možno považovať za nové/dodatočné v miestnej ekonomike, t. j. výdavky, ktoré sa minú v 
súvislosti s návštevou účastníkov, hostí, turistov, organizátorov a vystavovateľov, ktorí 
pochádzajú z vonkajšieho prostredia, v tomto prípade mimo Bratislavy. Analýza 
ekonomických dopadov existencie NKKC sa odvíja od výdavkov účastníkov, organizátorov 
a vystavovateľov, ktoré minú v rámci podujatí konaných v Bratislavy. Za kľúčové 
ukazovatele priamych ekonomických dopadov považujeme spotrebu (celkové výdavky), 

dane a pracovné miesta (ekvivalenty plných pracovných úväzkov). 
 

Výdavky spadajú do troch kategórií: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Celkový 
 

vplyv 
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• Priame výdavky – zahŕňajú výdavky účastníkov a organizátorov napr. na 
ubytovanie, jedlo, zábavu, 

• Nepriame výdavky – predstavujú výdavky na tovary, výrobky a služby, ktoré 
podniky generujú v nadväznosti na priame výdavky napr. výdavky účastníka na 
jedlo v reštaurácii spôsobujú výdavky reštaurácie na vstupné suroviny a iné položky, 
ktoré plynú dodávateľom reštaurácie, 

• Vyvolané výdavky- predstavujú zmenu v miestnej spotrebe vďaka osobným 
výdavkom zamestnancov, ktorých mzdy boli ovplyvnené priamymi a nepriamymi 
výdavkami. 

• Zdrojmi priamych výdavkov sú vo všeobecnosti účastníci podujatí, či už 
prenocovaní alebo jednodňoví, organizátori podujatí a vystavovatelia. Pre model 
bolo použité zjednodušené delenie zdrojov, bez výdavkov organizátorov podujatí. 
Výdavky organizátorov podujatí sú nepriamo zahrnuté vo výdavkoch účastníkov, či 
už v rámci registračného poplatku alebo vstupného, ktorých prevažná časť je vždy 
využitá na výdavky daného organizátora. 

 
Odhad výdavkov vychádza z počtu účastníkov/organizátorov/vystavovateľov a 
priemerných súm minutých každou z týchto skupín. Štruktúru výdavkov tvoria jednotlivé 
podskupiny výdavkov (ubytovanie, vstupné a pod.), ku ktorým je odhadnutá výška 
priemerného výdavku na osobu/entitu. Druhou premennou pri výpočte celkových výdavkov 
je podiel účastníkov/vystavovateľov, ktorí minuli výdavky danej podskupiny, na celkovom 
počte (napr. predpoklad, že ubytovanie sa hradí za 70 % účastníkov kongresov). 

 
Z ekonomického hľadiska štúdia EY tvrdí, že pri 60% ročnej obsadenosti takéhoto  

centra by do ekonomiky Slovenska prichádzalo ročne niečo okolo 85 miliónov eur. Pre   

samotný štát by to znamenalo príjem na daniach vo výške 9 – 12 miliónov eur ročne. 

Návratnosť samotnej investície je preto očakávaná do niekoľkých rokov. Navyše,  

samotné centrum by malo priamy dopad na vznik 1 000 nových pracovných miest. 
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Z hľadiska sekundárnych dopadov by sa v Bratislave stretávali svetoví odborníci, či už z 
vedecko-technickej oblasti, lekárenskej oblasti, z oblasti priemyslu či farmácie, čo by nie 
len zvýšilo povedomie o Bratislave a Slovensku, ale aj prispelo k premene spoločnosti na 
vedomostnú a medzinárodne kooperujúcu komunitu vzdelaných a moderných ľudí a 
Európanov. Z reputačného hľadiska sa zvýši pozitívne vnímanie a prestíž krajiny a taktiež 
vzniknú reprezentatívne priestory, v ktorých by mohli byť hostení svetoví lídri a odborníci 
aj počas predsedníctiev Slovenskej republiky, či iných štátnych alebo mestských podujatí. 

 
V neposlednom rade absenciu vhodného centra na hostenie špičkových kultúrnych podujatí 
silno pociťuje aj kultúrna obec v Bratislave. Dokonca nevhodné podmienky niektorých 
priestorov mali dopad na zrušenie predstavení svetových umelcov. 

 

Poskytnutie štátnej pomoci 

 
Poskytnutie podpory vládou Slovenskej republiky predstavuje štátnu pomoc v zmysle 
článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Plánovaný projekt NKKC by bez podpory štátu nemohol byť 
realizovaný nakoľko pre akéhokoľvek miestneho alebo aj zahraničného súkromného 
investora nie je ekonomicky rentabilný a pri jeho realizácii hrozí vysoké riziko 
nenávratnosti vynaložených finančných prostriedkov. 

 
Prijímateľ deklaruje, že po vybudovaní projektu z verejných zdrojov sa uskutoční 
transparentné výberové konanie na nájdenie profesionálneho prevádzkovateľa projektu 
NKKC, ktorý ho bude vo vlastnom mene a na vlastné riziko prenajímať rôznym komerčným 
ako aj nekomerčným subjektom bez akejkoľvek diskriminácie a na základe trhovo 
obvyklých cien a podmienok. Projekt NKKC nebude mať žiadneho selektívne vybraného 
hlavného používateľa. Prevádzkovateľ projektu NKKC bude zastrešovať správu 
nehnuteľností, krátkodobý a dlhodobý prenájom jeho kapacít, správu súvisiacich zariadení 
a marketingové aktivity NKKC. 



Analýza socio-ekonomických účinkov cestovného ruchu v Bratislave  
      

 

 

Z predchádzajúcich prípadových rozhodnutí Európskej komisie je možné oprávnene 
vyvodiť záver, že verejné financovanie výstavby kongresového centra ako regionálnej 
multifunkčnej infraštruktúry je súladné s článkom 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ a to najmä 
v prípade, ak podporená výstavba napĺňa všeobecne prospešný cieľ, jej výstavba je 
nevyhnutná a primeraná a nespôsobuje neprimerané narušenie hospodárskej súťaže. 

 
Pokiaľ ide o nevyhnutnosť a primeranosť štátnej podpory pre NKKC zastáva Úrad 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu názor, že vypracovaná odborná štúdia 
kvalifikovane preukazuje skutočnosť, že v Bratislave a vôbec na Slovensku dnes chýba 
moderné multifunkčné kultúrne a kongresové zariadenie s možnosťou organizovať 
kongresové a kultúrne podujatia pre 3000 účastníkov na sedenie a to na medzinárodne 
akceptovateľnej úrovni komfortu a bezpečnosti. 

 
Existujúce multifunkčné zariadenia dnes neumožňujú organizovať na Slovensku a v 
bratislavskom regióne veľké kongresové ani kultúrne podujatia medzinárodného rozsahu. 
Tieto infraštruktúry a centrá sú buď príliš malé alebo sú nemoderné a zastarané. Ak by aj 
kapacitne vyhovovali, potom ich auditória a zázemie sú zamerané najmä na šport a zábavu 
alebo sa špecializujú na veľtržné a výstavné podujatia. Ak sa dnes v Bratislave uskutočňujú 
väčšie kongresové podujatia, tak tieto využívajú často limitované priestory väčších hotelov 
a ich zázemie alebo kapacity vysokoškolských prednáškových hál a miestností. 

 
Návrh kongresového centra 

 
Na základe odbornej štúdií, konzultácií so zahraničnými organizátormi a prevádzkarmi 
multifunkčných hál, ale skúseností predkladateľa a pri zohľadnení množstva faktorov ako 
je napr. súčasný a odhadovaný dopyt po MICE podujatiach, vplyv konkurencie, business 
parametre NKKC bola navrhnutá odporúčaná kapacita, počet a rozloha miestností NKKC 
nasledovne: 

 
Najväčšia hlavná sála by mala mať kapacitu 3 000 miest na sedenie a menšia sála okolo 500 
miest na sedenie. Celková kapacita NKKC je odhadovaná na približne 4 800 miest. 

 
Na základe viacerých konzultácií so svetovými odborníkmi možno považovať za základné 
parametre kapacitu 3000 miest na sedenie, ktorá je nevyhnutná pre vstup na európsky a 
svetový trh. Rovnako tak modifikovateľné sedenia a sály, ktoré zabezpečia multifunkčnosť 
celého komplexu. Ako príklad a inšpirácia môže slúžiť hydraulický systém stupňovitého 
divadelného sedenia, ktorý sa dokáže zmeniť na rovnú podlahu použitý v kongresovom 
centre SwissTech v Lausanne. Ďalej viacero menších sál určených na bilaterálne a 
multilaterálne stretnutia, mediálne centrum a taktiež dobre vybavené televízne štúdio. 
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Kapacita a taktiež aj počet a rozloha miestností vychádza zo všeobecnej štúdiou EY, ktorá 
vychádza z kongresových potrieb. Na určenie presných údajov samotného budúceho 
projektu je potrebná presnejšia štúdia a projektová obsahujúca už detailne rozpracované 
požiadavky kongresovej aj kultúrnej zložky. Budúce projektové údaje sa môžu líšiť od 
predbežnej štúdie EY. 

 
Investičný odhad stavebných nákladov bol vypočítaný na základe ukazovateľa Ústavu 
stavebnej ekonomiky s.r.o. cenovej úrovne (c.ú.) z roku 2016, ktorý je uvedený v katalógu 
rozpočtových ukazovateľov stavebných objektov. Rozpočtové ukazovatele Ústavu 
stavebnej ekonomiky sú spracované z konkrétnych rozpočtov už realizovaných stavebných 
objektov a tým je možné stanoviť orientačnú cenu objemovou metódou, kde celková cena 
je stanovená ako súčin množstva vybranej účelovej jednotky (napr.: m2 zastavanej plochy, 
m3 obostavaného priestoru, m dĺžky vedenia) a jednotkovej ceny príslušného rozpočtového 
ukazovateľa. 

 
Stavebné náklady 37 000 000 € 

Celkové vybavenie a zariadenie multifunkčnej haly 20 000 000 € 

Projektová príprava a ostatné nepriame náklady 3 000 000 € 

SPOLU 60 000 000 € 

 
Príklady výdavkov a financovania multifunkčných hál v Európe: 

 
• ICE Krakow - 83 mil. EUR (Investor: verejný sektor+ EÚ zdroje) 
• Medzinárodné kongresové centrum Katowice - 88 mil. EUR (Investor: verejný 

sektor + EÚ zdroje 
• SwissTech Convention Center Lausanne - 120 mil. € (Investor: PPP projekt) 
• Harpa Concert Hall and Conference Centre v Reykjavík - 164 mil. € 

(Investor: verejný sektor) 
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• The Convention Centre Dublin - 380 mil. € (Investor: PPP projekt) 
 

V zmysle vypracovanej dopadovej štúdie EY sa ako vhodná lokalita určil pozemok v širšom 
centre Bratislavy s potrebným výborným dopravným napojením. Dopravný uzol s 
optimálnou pešou dostupnosťou, mestskou hromadnou dopravou a dobrým napojením na 
železničnú stanicu a na letisko. Ďalšie požadované kritéria sú: 
• širšie centrum mesta 
• pozemok s výbornou viditeľnosťou 
• všetky druhy MHD v pešej dostupnosti do pár minút 
• kvalitná občianska vybavenosť v blízkom okolí 
• blízkosť dostatočného počtu hotelových kapacít v pešej dostupnosti 
• pozemok celomestského významu 
• výborná dostupnosť na strategické infraštruktúry (vlaková stanica, letisko, autobusová 

stanica) 
 

Pre business úspech projektu NKKC odporúčame naprojektovať dielo tak, aby zohľadnilo 
všetky medzinárodné štandardy ako je výnimočná architektúra, flexibilita priestorov, 
multifunkčnosť využitia, efektívna prevádzka a bezpečnosť. 

 
Pri návrhu NKKC navrhujeme jeho multifunkčnosť využitia, s možnosťou organizovať aj 
stretnutia, kultúrne predstavenia a organizovať športové podujatia. Zároveň s požiadavkou 
štandardov efektivity prevádzky t.z. budova s certifikátmi LEED a BREAM. Aj základe 
týchto predpokladov sme navrhli vstupy do business modelu. NKKC by malo zohľadňovať 
aj súčasné trendy IT vybavenia, t.j. najmodernejšie technológie a smart riešenia. 

 
Z hľadiska maximalizácie ekonomického dopadu ako aj ekonomického prežitia sa budúce 
NKKC musí zamerať na veľkokapacitné medzinárodné podujatia, keďže kapacitne sa 
NKKC stane hráčom nie na regionálnom, ale európskom a globálnom trhu. 

 
Predpokladané funkcie NKKC 
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Financovanie projektu 

 
Financovanie výstavby projektu Národného kultúrneho a kongresového centra 
plánuje byť realizované prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať 
občianske združenie NKKC v celkovej sume do 60 000 000 eur. V prípade, ak 
si realizácia výstavby projektu vyžiada zvýšené náklady, tieto budú hradené 
prípadným kapitálovým vstupom investora, bankovým úverom alebo 
kombináciou týchto možností. 

 
Čerpanie dotácie je naplánované na obdobie šiestich rokov 2021 až 2026 po 
splnení podmienok stanovených zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých 
vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
 

Predbežný časový harmonogram projektu: 
• február 2020 – júl 2020 – architektonická štúdia a presné určenie 

pozemku a zazmluvnenie investora, 
• júl 2020 – december 2022 – projektová dokumentácia pre územné 

rozhodnutie, územné rozhodnutie, projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie, stavené povolenie, 

• január 2023 – december 2025 – realizácia stavby a kolaudácia, 
• jún 2026 – začiatok užívania stavby. 

 

Predbežný časový harmonogram čerpania účelovej dotácie: 
• 2020 – nepredpokladá sa s čerpaním dotácie 
• 2021 –  2.000.000 EUR 
• 2022 – 12.000.000 EUR 
• 2023 – 12.000.000 EUR 
• 2024 – 12.000.000 EUR 
• 2025 – 12.000.000 EUR 
• 2026 – 10.000.000 EUR 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že štát poskytne finančné prostriedky na účel 
vybudovania Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave v 
navrhovanom objeme, je potrebné pristúpiť k zabezpečeniu účasti zástupcov 
štátu v rozhodovacích orgánoch občianskeho združenia Národné kultúrne a 
kongresové centrum, o. z. a v ďalších orgánoch tak, aby štát prostredníctvom 
týchto zástupcov mohol vykonávať plnohodnotný dozor a kontrolu nad účelným 
a transparentným vynaložením týchto finančných prostriedkov v súlade so 
stanoveným cieľom ako aj participovať na všetkých strategických rozhodnutiach 
občianskeho združenia. 
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Príloha č. 7 
 
Koncerty a hudobné podujatia v roku 2019 
Zdroj: Národné osvetové centrum MK SR 
 

2.Modul - Koncerty podľa regiónu 
           

  
I.
r. 

Spolu 
(stĺpce 
2 až 9) 

v tom počet koncertov/vystúpení v kraji 

Bratislav
skom 

Trnavsko
m 

Trenčian
skom 

Nitriansk
om 

Žilinsko
m 

Bansko-
bystricko

m 

Košicko
m 

Prešovsk
om 

 
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Koncerty / 
vystúpenia 
spolu 

1 1 819 1 175 204 161 44 101 60 36 38  

 
 

   
3.Modul Periodické a neperiodické hudobné podujatia podľa 

typu a regiónu  
              

  
I.r. 

Spolu 
(stĺpce 2 
až 10) 

v tom počet hudobných podujatí v kraji 
 

Bratisl
avsko

m 

Trnavs
kom 

Trenči
ansko

m 

Nitrian
skom 

Žilinsk
om 

Bansk
o-

bystric
kom 

Košick
om 

Prešov
skom 

vo 
dvoch 

a 
viacerý

ch 
krajoch 

 

 

 
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Periodické a 
neperiodické 
hudobné 
podujatia spolu 

1 1 250 952 49 20 32 91 35 30 27 14  

v 
to

m
 

periodické 2 869 740 26 6 19 30 13 7 14 14  

v 
to

m
 

festivaly 3 506 417 20 5 15 22 11 4 8 4  
koncert
né cykly 4 272 239 3 1 1 7 2 3 6 10  

súťaže 5 9 8 1                

ostatné 6 82 76 2   3 1          
neperiodick
é 7 381 212 23 14 13 61 22 23 13    

v 
to

m
 

festivaly 8 6 1 1   1 1 1   1    

koncert
né cykly 9 7 5 1 1              

súťaže 10                      

ostatné 11 368 206 21 13 12 60 21 23 12    
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4.Modul - Ekonomické ukazovatele – finančné zabezpečenie verejných podujatí v oblasti 
profesionálnej hudobnej kultúry (v EUR) 

      

  
I.r. Spolu  
a 1 

Príjmy (výnosy) spojené s verejnými podujatiami v oblasti profesionálnej 
hudobnej kultúry spolu (riadky 2, 13 a 14) 1 26 090 342 

v tom 

transfery, granty, dary a príspevky spolu 2 15 836 781 

z toho 

transfery 

zo štátneho rozpočtu 3 12 668 219 
z rozpočtu VÚC 4 25 500 
z rozpočtu obce 5 2 039 974 
od iných subjektov 6 15 150 
z rozpočtu EÚ 7   

granty 
(dotácie) 

tuzemské granty spolu 8 705 445 
                 z toho z kapitoly MK SR 9 174 412 
zahraničné granty spolu 10 4 040 
                 z toho z programov EÚ 11   

mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako 
špecifická forma daru s protihodnotou – reklama...) 12 344 959 

ostatné príjmy  13 156 750 
výnosy (tržby) spolu 14 10 096 811 

z toho 

zo vstupného 15 4 191 359 
z predaja tovarov 16 714 794 
z predaja služieb 17 3 144 474 
z prenájmu 18 1 483 856 

Náklady na verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry spolu 
(riadky 20, 24 až 27, 30 a 31) 19 24 987 605 

v tom 

náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov) 20 5 960 143 

v tom 

služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné 
a iné poplatky) 21 4 495 031 

OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného 
pomeru (bez odvodov) 22 400 081 

ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.) 23 1 065 031 
mzdové náklady  (bez OON) 24 6 648 876 
náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody 25 2 961 052 
náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj) 26 371 639 
služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady 27 7 128 659 

z toho 
nájom priestorov 28 266 329 
nájom techniky 29 638 400 

odpisy 30 1 473 113 
ostatné prevádzkové náklady 31 444 123 
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5. Modul - Osoby zabezpečujúce verejné podujatia v oblasti profesionálnej hudobnej 
kultúry 

     

  
I.r. Spolu z toho 

ženy 
a 1 2 

Osoby zabezpečujúce verejné podujatia v oblasti profesionálnej 
hudobnej kultúry (bez účinkujúcich) spolu (riadky 2, 4 až 6) 1 

4102.83 2136.6 

v 
tom 

zamestnanci organizátora verejných podujatí v oblasti hudobnej 
kultúry -  uvádza sa priemerný evidenčný počet zamestnancov 
prepočítaný 

2 
314.83 150.6 

           z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 296 136 
osoby, s ktorými bola uzatvorená dohoda o práci vykonávanej 
mimo pracovného pomeru* 4 

2125 1101 
osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu  (SZČO, zmluvy o 
dielo, zmluva o vytvorení diela ...)* 5 

422 168 
dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár)* 6 1241 717 

zamestnanci spolu z riadku 2 7 314.83 150.6 

v 
tom 

zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 8 145.03 70.4 
zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 9 153.3 69.7 
zamestnanci so základným vzdelaním 10 16.máj 10.máj 

v 
tom 

odborní programoví zamestnanci  11 150.8 70.3 
odborní technickí zamestnanci 12 18 2 
administratíva (vrátane vedenia, majiteľov, manažérov) 13 88.03 54.8 
ostatní (napr. obslužní zamestnanci) 14 58 23.máj 

Priemerná hrubá mesačná mzda (v EUR) zamestnanca na plný 
pracovný úväzok  (z riadku 3)  15 

1233.56 1241.07 
Priemerná hrubá mesačná mzda (v EUR) odborného zamestnanca na 
plný pracovný úväzok 16 

1297.3 1188.38 

     
 * Uvádzajú sa iba fyzické osoby.    

 
 


