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S konateºom spoloãnosti Junifest Kamilom KRIÎANOM sme sa porozprávali
o blíÏiacom sa 1. roãníku najväã‰ieho pivného festivalu na Slovensku.

Junifest 2004

SpoloãnosÈ Junifest, ktorej ste konateºom pripravuje ojedinel˘ projekt – Najväã‰í pivn˘ festival na Slovensku – JUNIFEST 2004. Mohli by ste
nám tento projekt priblíÏiÈ?
·tvrtého júna 2004 sa na desaÈ dní otvoria brány
Incheby pre v‰etk˘ch milovníkov penivého moku ale
nielen pre nich. Pre náv‰tevníkov festivalu sme okrem
hektolitrov správne vychladeného piva zabezpeãili aj
hudobn˘ program, ktor˘ sa zaãne kaÏd˘ deÀ o 18.00.
Nebudú ch˘baÈ súÈaÏe o hodnotné ceny. V prvom roãníku Junifestu rátame s úãasÈou desiatok tisíc náv‰tevníkov, ktor˘m ponúkneme za symbolické vstupné na tomto sviatku piva vynikajúcu zábavu. My‰lienku na realizáciu takéhoto festivalu sme na‰li v podobn˘ch podujatiach, ktoré sa s veºk˘m úspechom
usporadúvajú po celej Európe ale aj v USA. Vzhºadom na to, Ïe na Slovensku ale ani v celom podunajskom regióne Ïiaden podobn˘ festival nie je, chceli sme túto „medzeru“ vyplniÈ a ponúknuÈ Bratislavãanom a náv‰tevníkom hlavného mesta 10 dní pln˘ch zábavy, hier, dobrého piva a gastronómie. Na‰ou
ambíciou je zaloÏenie tradície najväã‰ieho pivného
festivalu Slovenska. Bratislava je svojou polohou
priam predurãená nato, aby v nej festival dorástol do
medzinárodn˘ch rozmerov. V máji vstupuje Slovensko do Európskej únie, ão nám otvára moÏnosti prezentácie Junifestu v zahraniãí. V nasledujúcich roãníkoch rátame s úãasÈou pivovarov z âeska, Maìarska a Rakúska. ZároveÀ s t˘m bude rásÈ aj záujem náv‰tevníkov z t˘chto krajín. Radi by sme do troch rokov dosiahli úãasÈ 250 000 náv‰tevníkov. Generálnym
partnerom podujatia je ªUDOVÁ BANKA, a. s.
Preão práve Incheba?
Rozhodovali sme sa medzi viacer˘mi moÏnosÈami. Incheba je jednou z t˘ch najlep‰ích a ich profesionálny prístup je príkladn˘. Medziin˘m aj pozícia v˘staviska vyhovuje tomuto projektu. Je situované uprostred najºudnatej‰ieho sídliska v Bratislave, zároveÀ je v‰ak jednoducho dostupné aj z opaãného brehu Dunaja. Od roku 2005 zabezpeãíme v
spolupráci s Dopravn˘m podnikom autobusovú linku pre potreby náv‰tevníkov. DôleÏitá, z pohºadu ìal‰ích roãníkov, je aj blízkosÈ hraniãn˘ch priechodov

do Maìarska a Rakúska a teda jednoduch˘ prístup do
dejiska festivalu.
Priestory Incheby sme si prenajali na desaÈ rokov.
Va‰e ambície sú obdivuhodné. Festival tak˘chto
rozmerov potrebuje skúsen˘ organizaãn˘ tím. Aké
je va‰e zázemie?
SpoloãnosÈ Junifest tvorí kolektív mlad˘ch, skúsen˘ch a ambicióznych ºudí, pre ktor˘ch je realizácia tohto projektu v˘zvou. Moji priatelia úspe‰ne
podnikajú v oblasti re‰tauraãn˘ch sluÏieb. Ja mám
za sebou 18 roãníkov veºk˘ch mediálnych podujatí
na Slovensku i v zahraniãí, z ktor˘ch viaceré boli najväã‰ie v Európe. V minulosti ma Medzinárodná federácia novinárov A.I.T.J. poverila riadením svetov˘ch ‰ampionátov. Túto moÏnosÈ som vyuÏil naozaj
dokonale a získal som v konkurencii Nemecka, Holandska, ·vajãiarska, Kanady a Monte Carla práva na
zorganizovanie Majstrovstiev sveta novinárov v tenise pre Slovensko v rokoch 1996, 1998 a 2002. Nemám teda obavy z toho, Ïe festival nezvládneme. Finanãnú stránku projektu zabezpeãujú strategickí partneri. Domnievam sa Ïe o pár rokov, keì bude festival jedn˘m z najprestíÏnej‰ích podujatí Slovenska
bude ÈaÏké nájsÈ priestor pre kaÏdého záujemcu o
spoluprácu.
Na Slovensku sa kaÏdoroãne organizujú rôzne akcie – hudobné festivaly a i. âo ponúka svojim partnerom Junifest?
Samotné zameranie Junifestu vzbudzuje záujem
pretoÏe je iné. DesaÈdÀov˘ festival s takou veºkou náv‰tevnosÈou ktorá sa bude z roka na rok zvy‰ovaÈ, je
sám o sebe dostatoãne motivujúci. Predpokladáme,
Ïe prv˘ roãník festivalu nav‰tívi 50 tisíc náv‰tevníkov. Som presvedãen˘, Ïe tento poãet príde v budúcnosti len zo zahraniãia. Silnou stránkou festivalu
bude okrem atraktívnosti a dostupnosti aj dobr˘ servis. Vysoká koncentrácia ºudí vytvára ‰irok˘ priestor
pre médiá a reklamn˘ch partnerov. MoÏností je veºa.
Ktoré pivovary sa zúãastnia na 1. roãníku Junifestu?
Prostredníctvom Slovenského zdruÏenia v˘robcov piva a sladu sme nadviazali spoluprácu s tromi
najväã‰ími pivovarmi na Slovensku. Heineken, Topvar a ·ari‰ budú ponúkaÈ to najlep‰ie zo svojej produkcie. Pivo bude ãapované do litrov˘ch pohárov, ão
je ìal‰ou ‰pecialitou festivalu. Okrem piva budeme
ponúkaÈ aj nealkoholické nápoje a gastronomické
‰peciality. Z na‰ej ponuky si vyberie skutoãne kaÏd˘.
Ak˘ program je pre náv‰tevníkov festivalu pripraven˘?
Pre náv‰tevníkov prvého roãníka Junifestu sme
pripravili bohat˘ program.
KaÏd˘m veãerom budú sprevádzaÈ známi moderátori ako Ivan Vojtek s veãerom vtipov, ·tefan Skrúcan˘, Vilo Rozboril, Martin Nikod˘m a iní. Vystúpia
hudobné skupiny Bratislava Hot Serenaders, Tublatanka, Modus, Lojzo, Banjo Band Ivana Mládka s
Du‰anom Barczim, Senzus, Hork˘Ïe slíÏe, KmeÈo
band a ìal‰í. Pripravili sme karaoke show, vystúpenie ºudového rozprávaãa, folklórny veãer. Program je
prosto nabit˘ známymi osobnosÈami, a to zaruãuje
záujem verejnosti. Okrem kultúrneho programu sme
pripravili na kaÏd˘ deÀ niekoºko súÈaÏí spojen˘ch s
konzumáciou piva pre jednotlivcov aj skupiny. Aveº-

kú súÈaÏ o osobn˘ automobil, ktorá potrvá poãas celého festivalu a vyvrcholí posledn˘ veãer.
Program je skutoãne lákav˘. Ak˘m spôsobom zabezpeãíte informovanosÈ verejnosti?
Informácie o Junifeste budú zverejnené v denníkoch a ãasopisoch, reklama bude vysielaná v televízii Markíza, v Slovenskom rozhlase a rádiu Expres.
DôleÏit˘m zdrojom informácií pre verejnosÈ bude
webová stránka. Budú tu uvedené v‰etky potrebné informácie o festivale, pive a pivovaroch atì. Predov‰etk˘m tu v‰ak nájdete program celého festivalu a
kaÏd˘ deÀ aktualizovanú fotogalériu zo v‰etk˘ch akcií predo‰lého dÀa. Nezabudli sme ani na diskusné fórum, kde privítame kaÏd˘ podnetn˘ príspevok.
Kto je va‰ou cieºovou skupinou?
Na‰ou snahou je vytvoriÈ priestor, kde sa nájdu
v‰etci, bez socioekonomického ãi vzdelanostného rebríãka. Domnievam sa, Ïe väã‰ina náv‰tevníkov budú ºudia v produktívnom veku. V Bratislave ‰tuduje
27 000 vysoko‰kolákov. Sú na‰ou cieºovou skupinou.
Majú rozmanité záujmy a potreby. Preto sme pripravili program, z ktorého si vyberú.
DôleÏitou otázkou je zabezpeãenie dopravy a bezpeãnosti.
Patrí to medzi na‰e priority. Na bezpeãnosÈ náv‰tevníkov festivalu bude dohliadaÈ bezpeãnostná sluÏba. Oslovili sme aj ‰tátnu aj mestskú políciu.
V budúcnosti pripravíme v spolupráci s Dopravn˘m podnikom pre potreby Junifestu pravidelnú kyvadlovú dopravu aj zo spádov˘ch oblastí Bratislavy.
Pre motoristov sú pripravené parkovacie plochy v areáli Incheby. Zadarmo.
âo povaÏujete za najväã‰í prínos tohto podujatia
pre Bratislavu a jej obyvateºov?
Bratislava a jej poloha je optimálna pre vznik festivalu medzinárodn˘ch rozmerov. Pre obyvateºov
mesta to bude v˘borná moÏnosÈ ako sa zabaviÈ a odd˘chnuÈ si. Junifest sa stane okrem toho novou turistickou atrakciou, ktorá spestrí pobyt kaÏdému náv‰tevníkovi hlavného mesta a to nebude prínosom len
pre Bratislavu, ale aj pre celé Slovensko. Verím, Ïe
r˘chle prekroãíme hranice a staneme sa prestíÏnym
európskym festivalom, ão bude vynikajúcou príleÏitosÈou na na‰u prezentáciu v zahraniãí.
Perspektívy tohto projektu sú zaujímavé.
V tomto smere môj dar predvídania hovorí, Ïe
môÏeme byÈ skutoãne optimistickí. SpoloãnosÈ Junifest mala predov‰etk˘m dobr˘ nápad, ão je prvotn˘m
predpokladom úspechu. Prv˘ roãník bude len nádychom a predohrou veºkolepého festivalu, ak˘m bude
Junifest uÏ o dva roky. Na‰ou víziou je desaÈdÀov˘
festival zaãínajúci úãasÈou v˘znamn˘ch osobností
medzinárodného a slovenského spoloãenského Ïivota. KaÏd˘ deÀ prinesie mnoÏstvo sprievodn˘ch akcií
a vyÏrebovanie malolitráÏneho osobného automobilu. Hudobn˘ a kultúrny program s mnoÏstvom show,
vystúpeniami známych umelcov a spevákov. Toto
v‰etko bude vyÏadovaÈ a nájde adekvátnu podporu v
médiách veì sú to ich diváci, ãitatelia, poslucháãi. V
budúcnosti plánujeme vyuÏiÈ aj netradiãné reklamné
nosiãe a reklamnou kampaÀou vzbudíme zaslúÏenú
pozornosÈ aj v zahraniãí. VyuÏijeme internet. Budeme v‰ade tam, kde sú ºudia. Som presvedãen˘, Ïe vieme po ãom túÏia. Dáme im radosÈ zo Ïivota, radosÈ z
hry!
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