
Po dlhoročnom chátraní Podchodu na Trnavskom 
mýte sa náš klient Immocap Group spoločne s Hlav-
ným mestom SR Bratislava rozhodol zrekonštruovať 
ho. Túto príležitosť sme využili na profilovanie klienta 
ako zodpovednú firmu, ktorej záleží na rozvoji Brati-
slavy. Vytvorili sme novú identitu podchodu a takmer 
rok sme úspešne budovali pozitívny imidž klienta. 
Len pár dní po slávnostnom otvorení novozrekon-
štruovaného podchodu sme však pre intenzívny ná-
valový dážď čelili vážnej krízovej komunikácii a reálne 
hrozilo, že reputácia klienta, ktorú sme prácne budo-
vali, bude zničená.

VÝZVA A CIEĽ  

Otvorenie podchodu bolo veľkolepou mediálnou 
udalosťou s pozitívnym ohlasom a účasťou primáto-
ra aj starostov dotknutých mestských častí. Prvýkrát 
v histórii mal byť podchod bezbariérový, reprezen-
tatívny a stať sa miestom, kde sa ľudia radi pristavia. 
Už šesť dní po jeho otvorení však podchod zatopil 
prívalový dážď a na sociálnych sieťach sa okamžite 
stal terčom posmeškov. Médiá a verejnosť zača-
li spochybňovať odbornosť a motiváciu klienta, ako 
aj efektivitu preinvestovaných peňazí. Naším cieľom 
bolo sanovať reputáciu klienta a samotnej investície.
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STRATÉGIA  A PLÁN 

Cieľom komunikačnej stratégie bolo vybudovať pozi-
tívny vzťah verejnosti k nášmu klientovi aj samotné-
mu podchodu. Ročnú kontinuálnu komunikáciu sme 
rozdelili do fáz kopírujúcich postup rekonštrukčných 
prác, vrátane tzv. kontrolných dní za účasti primáto-
ra a médií. Vyvrcholením bolo slávnostné otvorenie 
podchodu. Krízovú komunikáciu sme postavili na ot-
vorenosti, faktoch a promptnej, priebežnej komuni-
kácii aktuálneho stavu. Takisto sme sa nebáli postaviť 
klienta do novinárskej paľby počas improvizovaného 
brífingu priamo v podchode.

REALIZÁCIA

Po zaplavení Podchodu Trnavské mýto prívalovým 
dažďom sa médiá aj verejnosť začali pýtať, či bola 
rekonštrukcia podchodu vykonaná odborne a či boli 
prostriedky preinvestované z verejných zdrojov pou-
žité efektívne napriek tomu, že podchod bol v priebe-
hu hodiny opäť sprechodnený práve vďaka novému 
technickému zabezpečeniu. Na médiá sme v čo naj-
kratšom možnom čase distribuovali stanovisko klien-
ta k vzniknutej situácii a informovali ich o jej riešení 
a aktuálnom stave. V spojení s mestom sme zorga-
nizovali improvizovaný briefing pre médiá priamo v 
podchode, kde sa mohli presvedčiť na vlastné oči, že 
spôsobené škody boli minimálne. Brífing viedol pri-
mátor mesta, no s naším klientom sme využili túto 
príležitosť, aby sme ukázali, že nemáme čo skrývať 
a za odvedenou prácou na rekonštrukcii podchodu 
si stojíme. Na briefing boli zároveň prizvaní odbor-
níci na urbanistiku ako aj hydrometeorológiu, ktorí 
spoločne s primátorom zhodnotili aj celkovú situáciu 
v meste. Vďaka otvorenej a promptnej komunikácii 
sa nám tak podarilo odviesť diskusiu o kompetencii 
klienta a zvrátiť potenciálnu reputačnú katastrofu. 

VÝSLEDKY   

Podarilo sa nám zvrátiť reputačnú hrozbu pre klien-
ta. Vytvorili sme novú identitu Podchodu Trnavské 
mýto, ktorý sa stal v rekordne krátkom čase plne 
využívaným, obľúbeným a bezpečným prestupným 
uzlom. Za necelý mesiac od otvorenia ním prešlo 
viac ako milión ľudí. Informácie o Trnavskom mýte sa 
objavili vo všetkých mienkotvorných médiách. Vďaka 
intenzívnej komunikácii v spojitosti s rekonštrukciou 
Podchod Trnavské mýto naozaj ožil a náš klient môže 
s čistým štítom rozvíjať ďalej svoje investičné zámery 
v danej lokalite.


