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 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

ABSTRAKT 

Cákoci, Rastislav: Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný 

výskum [Dizertačná práca] Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. 

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny.  Bratislava. 2019. s.138  

 

Dizertačná práca v ucelenej podobe predstavuje genézu cestovného ruchu na Slovensku 

s dôrazom na vývoj po roku 1989 až do roku 2018. Analýza vývoja cestovného ruchu slúži na 

identifikáciu faktorov vplývajúcich na konkurencieschopnosť turizmu na Slovensku. Zameriava 

sa na hodnotenie zmien na základe vývoja návštevnosti a správania sa kľúčových skupín turistov 

zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Identifikované zmeny a ich pravidelnosť boli 

základom formalizovania štyroch vývojových fáz cestovného ruchu na Slovensku. Fáza 

zotrvačnosti a stagnácie trvala do roku 2000, fáza integrácie do roku 2008, fáza hospodárskej 

krízy do roku 2014 a fáza konkurenčnej výhody trvajúca do súčasnosti. Pre potreby 

identifikovania konkurenčných faktorov cestovného ruchu boli v práci predstavené  výsledky 

viacerých autorových výskumov. Výskumy sa venovali kvalitatívnemu hodnoteniu činnosti 

oblastných organizácií cestovného ruchu na Slovensku, odhadu rozsahu nelegálneho ubytovania 

a hodnoteniu povedomia a obrazu o Slovensku a jeho regiónoch cestovného ruchu. Hlavnou 

ambíciou výskumov bolo určenie dopadu týchto faktorov na konkurenčnú pozíciu Slovenska a 

aj na základe týchto výskumov boli vyvodené existujúce regionálne rozdiely v cestovnom ruchu 

na Slovensku.  Sumarizované poznatky dizertačnej práce ponúkajú možnosť aplikácie pre prax 

čo predstavuje jeden z prínosov práce.  

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová: cestovný ruch, konkurencieschopnosť, nelegálne ubytovanie, obraz regiónu 

cestovného ruchu, Slovensko 
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 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

ABSTRAKT 

 

Cákoci, Rastislav: Competitiveness of Tourism in Slovakia - applied research [Dissertation 

thesis] Comenius University in Bratislava. The faculty of Natural Sciences, Department of 

Regional Geography, Protection and Planning of the Landscape. Bratislava. 2019. pp. 138  

 

 

The Dissertation presents the development of tourism in Slovakia with an emphasis to period 

between 1989 and 2018. The analysis of the development of tourism serves to identify the key 

factors affecting the competitiveness of tourism in Slovakia. It focuses on the evaluation of 

changes based on the visiting history and behavior of main groups of tourists’ which are domestic 

tourists and tourists from Czechia, Poland and Hungary. The identified changes and resulting 

patterns were the basis for the formalization of four developmental stages of tourism in Slovakia 

after 1989. Stage of inertia and stagnation took until 2000, stage of integration until 2008, stage 

of economic crisis until 2014 and stage of competitive advantage taken until nowadays. The 

several author original results were presented to identify competitive tourism factors. The 

research was devoted to a qualitative evaluation of the activities of destination management 

organization in Slovakia, an estimate of the extent of illegal accommodation and evaluation of 

the awareness and image of Slovakia and its tourism regions. The main ambition of the 

researches was to determine the impact of these factors on the competitive position of Slovakia. 

Based on these researches, the existing regional differences in tourism structure of Slovakia were 

drawn. The summarized findings of the dissertation offer the possibility of application for 

practice which represents one of the benefits of the work.  

 

 

 

 

 

 

Key words: Competitiveness, Destination image, Illegal accommodation, Slovakia, Tourism 
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 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

PREDHOVOR

Mnohé regióny, špeciálne regióny prechádzajúce dramatickým transformačným obdobím sa 

vybrali cestou rozvoja cestovného ruchu. Mathieson a Wall 1982 in HALL, PAGE 2006 vytvorili 

základné rozdelenie dopadov cestovného ruchu na ekonomické, sociálne a environmentálne. 

Podstatným dôvodom voľby rozvoja cestovného ruchu sú práve pozitívne ekonomické dopady. 

Mnohokrát bol cestovný ruch braný ako zázračné odvetvie, ktoré jednoducho vyrieši takmer 

všetky problémy a zabezpečí ekonomický rozvoj. Dôvody neúspechu sú viaceré, no 

najvýstižnejší termín popisujúci tento neúspech je podcenenie problematiky. „Cestovný ruch nie 

je Popoluška, ktorá rozvinie všetky zaostalé regióny“ (Tisdell 1998 in JACKSON, MURPHY 2006). 

Pristupovanie k téme cestovného ruchu cez koncept konkurencieschopnosti bol vyvolaný 

globálnym dynamickým rastom odvetvia a vznikom mnohých vzájomne si konkurujúcich 

regiónov a následnej potrebe identifikovania faktorov konkurenčných výhod. Najčastejší prístup 

hodnotenia konkurencieschopnosti cestovného ruchu sa zakladá na agregovaní konkrétnych 

atribútov a tvorbe modelov, pričom široko akceptovaným v odbornej verejnosti je model autorov 

Croucha a Ritchieho. Ďalším prístupom je tvorba indexov, ktoré ponúkajú širokú a dlhodobú 

komparačnú možnosť. K najrelevantnejším patrí Travel & Tourism Competitiveness Index od 

Svetového ekonomického fóra. K prístupu tvorby indexov sa ozývajú kritické hlasy (ENRIGHT, 

NEWTON 2004; MAZANEC, WÖBER, ZINS 2007), ktorí poukazujú na dôležitosť odhalenia 

atribútov zvyšujúcich konkurenčnú výhodu (BORNHORST, RITCHIE, SHEEHAN 2010). Tento 

prístup bol čiastočne zvolený v dizertačnej práci v časti, ktorá sa venuje povedomiu a obrazu 

regiónu cestovného ruchu.   

Koncept konkurencieschopnosti založenej na zdravej súťaživosti, rozvoji a inováciách nemal na 

Slovensku ako postkomunistickej krajine takmer žiadnu tradíciu, čo sa okrem iného odrazilo aj 

na stagnácií kvality služieb v cestovnom ruchu. Tento geopolitický súvis výrazne zasiahol celé 

transformačné obdobie po roku 1989. Z tohto dôvodu bolo potrebné venovať priestor analýze 

genézy cestovného ruchu na Slovensku so snahou o identifikovanie kľúčových udalostí 

a faktorov ovplyvňujúcich jeho konkurencieschopnosť.  

Autor sa dlhoročne venuje téme cestovného ruchu na Slovensku ako aj teoretickej rovine vplyvu 

a hodnoteniu obrazov regiónov cestovného ruchu. 

 

Rastislav Cákoci 



7    

 

 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

OBSAH 
ZOZNAM OBRÁZKOV A TABULIEK                     8 

ÚVOD                               12 

1  VYMEDZENIE A CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÝCH POJMOV 14 

2  KONKURENCIESCHOPNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU 18 

2.1  Obraz regiónu cestovného ruchu 24 

2.2  Úloha manažmentu pri stimulácií obrazu regiónu cestovného ruchu 31 

2.3  Použité metódy hodnotenia obrazu regiónu cestovného ruchu 37 

3  VÝVOJ CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU 45 

3.1  Vývoj počtu ubytovacích zariadení na Slovensku od 90. rokov 20. storočia 51 

3.2  Vývoj počtu hostí na Slovensku od 90. rokov 20. storočia 58 

3.2.1 Vývoj priestorového rozmiestnenia hostí pôvodom zo Slovenska 63 

3.2.2 Vývoj priestorového rozmiestnenia hostí pôvodom z Česka 72 

3.2.3 Vývoj priestorového rozmiestnenia hostí pôvodom z Poľska 78 

3.2.4 Vývoj priestorového rozmiestnenia hostí pôvodom z Maďarska 84 

3.3  Vývoj manažmentu cestovného ruchu na Slovensku 91 

4  OBRAZ SLOVENSKA AKO KRAJINY CESTOVNÉHO RUCHU 99 

4.1  Obraz regiónov cestovného ruchu z pohľadu zahraničných respondentov 102 

4.2  Obraz regiónov cestovného ruchu z pohľadu slovenských respondentov 108 

ZÁVER                             130 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY                 133 

 

  



8    

 

 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

ZOZNAM OBRÁZKOV A TABULIEK 

  Všeobecná štruktúra formovania obrazu regiónu (Baloglu a McCleary) 29 
  Vývojový model determinantov obrazu regiónu cestovného ruchu pred 

návštevou regiónu (Baloglu a McCleary) ......................................................... 30 
  Model formovania obrazu regiónu cestovného ruchu (Beerli, Martín, 2004) .. 30 
  Tvorba obrazu v maloobchode (Martineau, 1958) ........................................... 38 
  Obraz Nepálu na príklade dvoch dimenzií ....................................................... 39 
  Dimenzie prvkov podieľajúcich sa na tvorbe obrazu regiónu cestovného 

ruchu ................................................................................................................. 39 
  Schéma metódy AQITI ..................................................................................... 42 
  Vývoj počtu ubytovacích zariadení, ubytovaných hostí a priemerného počtu 

prenocovaní na Slovensku v rokoch 1993-2018 ............................................... 51 
  Priestorové rozmiestnenie ubytovacích zariadení na Slovensku v roku 2013 .. 53 
  Priestorové rozmiestnenie objektov individuálnej rekreácie na Slovensku 

v rokoch 2001 a 2011 ....................................................................................... 55 
  Vývoj počtu domácich a zahraničných ubytovaných hostí a ich priemernej dĺžky 

prenocovania v rokoch 1994–2018 ................................................................... 60 
  Vývoj ubytovaných hostí zo Slovenska medzi rokmi 1998-2018 .................... 63 
  Sezónne správanie sa ubytovaných hostí zo Slovenska v rokoch 2018 a 2011 64 
  Priestorové rozmiestnenie ubytovaných hostí zo Slovenska v roku 2018 a podiel 

ubytovaných domácich hostí  zo všetkých ubytovaných hostí v roku 2018 .... 65 
  Porovnanie priestorového rozmiestnenia ubytovaných hostí zo Slovenska 

v rokoch 2004, 2008, 2011 a 2014 ................................................................... 66 
  Vývoj ubytovaných domácich hostí v Bratislave a Košiciach ......................... 67 
  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných domácich hostí po mesiacoch v 

Bratislave a Košiciach medzi rokmi 2018 a 2011 ............................................ 68 
  Vývoj ubytovaných domácich hostí vo Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, 

Kežmarok) na Liptove (Liptovský Mikuláš a Ružomberok), v Žiline 
a Horehroní (Banská Bystrica, Brezno) ............................................................ 68 

  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných domácich hostí po mesiacoch vo 
Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, Kežmarok) na Liptove (Liptovský 
Mikuláš a Ružomberok), v Žiline a Horehroní (Banská Bystrica, Brezno) medzi 
rokmi 2018 a 2011 ............................................................................................ 69 

  Vývoj ubytovaných domácich hostí v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky, 
Senec a Michalovce .......................................................................................... 69 

  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných domácich hostí po mesiacoch 
v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky a Senec medzi rokmi 2018 a 201170 

  Vývoj ubytovaných domácich hostí v NUTS IV Trenčín, Piešťany a Krupina 70 
  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných domácich hostí po mesiacoch 

v NUTS IV Trenčín, Piešťany a Krupina medzi rokmi 2018 a 2011 ............... 71 



9    

 

 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

  Vývoj ubytovaných domácich hostí v NUTS IV Bardejov, Turčianske Teplice, 
Stará Ľubovňa, Zvolen a Prievidza ................................................................... 71 

  Vývoj ubytovaných hostí z Česka medzi rokmi 1998-2018 ............................. 72 
  Sezónne správanie sa ubytovaných hostí z Česka v rokoch 2018 a 2011 ........ 73 
  Priestorové rozmiestnenie ubytovaných hostí z Česka v roku 2018 a podiel 

ubytovaných hostí z Česka zo všetkých zahraničných hostí v roku 2018 ........ 74 
  Porovnanie priestorového rozmiestnenia ubytovaných hostí z Česka v rokoch 

2004, 2008, 2011 a 2014 .................................................................................. 74 
  Vývoj ubytovaných českých hostí v Bratislave a Košiciach ............................ 75 
  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných českých hostí po mesiacoch v 

Bratislave a Košiciach medzi rokmi 2018 a 2011 ............................................ 75 
  Vývoj ubytovaných českých hostí vo Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, 

Kežmarok) na Liptove (Liptovský Mikuláš a Ružomberok) a v Žiline ........... 76 
  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných českých hostí po mesiacoch vo 

Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, Kežmarok) na Liptove (Liptovský 
Mikuláš a Ružomberok) a v Žiline medzi rokmi 2018 a 2011 ......................... 76 

  Vývoj ubytovaných českých hostí v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky a 
Senec ................................................................................................................. 76 

  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných českých hostí po mesiacoch 
v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky a Senec medzi rokmi 2018 a 201177 

  Vývoj ubytovaných českých hostí v NUTS IV Trenčín, Piešťany, Turčianske 
Teplice, Krupina a Bardejov ............................................................................. 78 

  Vývoj ubytovaných hostí z Poľska medzi rokmi 1998–2018 .......................... 78 
  Sezónne správanie sa ubytovaných hostí z Poľska v rokoch 2018 a 2011 ....... 80 
  Priestorové rozmiestnenie ubytovaných hostí z Poľska v roku 2018 a podiel 

ubytovaných hostí z Poľska zo všetkých zahraničných hostí v roku 2018 ...... 81 
  Porovnanie priestorového rozmiestnenia ubytovaných hostí z Poľska v rokoch 

2004, 2008, 2011 a 2014 .................................................................................. 81 
  Vývoj ubytovaných poľských hostí v Bratislave a Košiciach .......................... 82 
  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných poľských hostí po mesiacoch 

v Bratislave a Košiciach medzi rokmi 2018 a 2011 ......................................... 82 
  Vývoj ubytovaných poľských hostí vo Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, 

Kežmarok), na Liptove (Liptovský Mikuláš a Ružomberok) a v Žiline .......... 83 
  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných poľských hostí po mesiacoch vo 

Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, Kežmarok) na Liptove (Liptovský 
Mikuláš a Ružomberok) a v Žiline medzi rokmi 2018 a 2011 ......................... 83 

  Vývoj ubytovaných poľských hostí v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky 
a Senec .............................................................................................................. 83 

  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných poľských hostí po mesiacoch 
v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky a Senec medzi rokmi 2018 a 201184 

  Vývoj ubytovaných hostí z Maďarska medzi rokmi 1998–2018 ..................... 84 
  Sezónne správanie sa ubytovaných hostí z Maďarska v rokoch 2018 a 2011 .. 86 



10    

 

 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

  Priestorové rozmiestnenie ubytovaných hostí z Maďarska v roku 2018 a podiel 
ubytovaných hostí z Poľska zo všetkých zahraničných hostí v roku 2018 ...... 87 

  Porovnanie priestorového rozmiestnenia ubytovaných hostí z Maďarska 
v rokoch 2004, 2008, 2011 a 2014 ................................................................... 87 

  Vývoj ubytovaných maďarských hostí v Bratislave a Košiciach ..................... 88 
  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných maďarských hostí po mesiacoch 

v Bratislave a Košiciach medzi rokmi 2018 a 2011 ......................................... 88 
  Vývoj ubytovaných maďarských hostí vo Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, 

Kežmarok), na Liptove (Liptovský Mikuláš a Ružomberok) a Horehroní 
(Banská Bystrica a Brezno) .............................................................................. 89 

  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných maďarských hostí po mesiacoch vo 
Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, Kežmarok) na Liptove (Liptovský 
Mikuláš a Ružomberok) a Horehroní (Banská Bystrica a Brezno) medzi rokmi 
2018 a 2011 ...................................................................................................... 89 

  Vývoj ubytovaných maďarských hostí v NUTS IV Dunajská Streda, Nové 
Zámky a Rimavská Sobota ............................................................................... 90 

  Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných maďarských hostí po mesiacoch 
v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky a Senec medzi rokmi 2018 a 201190 

  Priestorové rozmiestnenie obcí patriacich do OOCR k 31. máju 2018 ............ 94 
  Hlavné prínosy existencie OOCR na Slovensku .............................................. 96 
  Nosné rozvojové opatrenia pre cestovný ruch na Slovensku podľa OOCR ..... 97 
  Regióny na základe Regionalizácie cestovného ruchu na Slovensku ............ 101 
  Atraktivita cykloturistiky v regiónoch cestovného ruchu z pohľadu 

potenciálnych návštevníkov z Česka .............................................................. 104 
  Atraktivita cykloturistiky v regiónoch cestovného ruchu z pohľadu 

potenciálnych návštevníkov z Maďarska ....................................................... 106 
  Atraktivita cykloturistiky v regiónoch cestovného ruchu z pohľadu 

potenciálnych návštevníkov z Portugalska ..................................................... 107 
  Percepcia najatraktívnejších turistických miest na Slovensku (jún 2018) ..... 110 
  Atraktivnosť regiónov pre vybrané formy cestovnéh ruchu z pohľadu domácich 

respondentov ................................................................................................... 111 
  Obraz Bratislavského regiónu - s osobnou skúsenosťou 2018 [45 resp.] ....... 113 
  Obraz Podunajského regiónu - s osobnou skúsenosťou 2018 [16 resp.] ........ 114 
  Obraz Podunajského regiónu - bez osobnej skúsenosti 2018 [15 resp.] ........ 114 
  Obraz Záhorského regiónu - s osobnou skúsenosťou 2018 [16 resp.] ........... 115 
  Obraz Záhorského regiónu - bez osobnej skúsenosti 2018 2018 [15 resp.] ... 115 
  Obraz Dolnopovažského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [17 resp.] . 116 
  Obraz Dolnopovažského regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [15 resp.] . 116 
  Obraz Strednopovažského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [24 resp.]117 
  Obraz Strednopovažského regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [15 resp.] 117 
  Obraz Nitrianskeho regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [27 resp.] ......... 118 
  Obraz Hornonitrianskeho regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [18 resp.] 119 



11    

 

 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

  Obraz Severopovažského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [19 resp.] 119 
  Obraz Turčianskeho regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [16 resp.] ........ 120 
  Obraz Turčianskeho regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [15 resp.] ........ 121 
  Obraz Oravské regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [25 resp.] ................ 121 
  Obraz Liptovského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [30 resp.] .......... 122 
  Obraz Ipeľského regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [16 resp.] .............. 123 
  Obraz Gemerského regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [17 resp.] .......... 124 
  Obraz Horehronského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [21 resp.] ..... 124 
  Obraz Pohronského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [22 resp.] ......... 125 
  Obraz Tatranského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [35 resp.] .......... 126 
  Obraz Spišského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [16 resp.] ............. 126 
  Obraz Košického regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [21 resp.] ............ 127 
  Obraz Šarišského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [16 resp.] ............ 128 
  Obraz Šarišského regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [15 resp.] ............. 128 
  Obraz Hornozemplínskeho regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [15 resp.]128 
  Obraz Dolnozemplínskeho regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [16 resp.]129 

 
 
Tabuľka 1  Skupiny a atribúty konkurencieschopnosti cestovného ruchu (Ritchie, Crouch)

 20 
Tabuľka 2  Kľúčové atribúty konkurencieschopnosti cestovného ruchu (Crouch) 23 
Tabuľka 3  Spokojnosť  zahraničných hostí so službami na Slovensku 49 
Tabuľka 4  Obce s najväčším počtom ubytovacích zariadení na Slovensku v roku 2013 52 
Tabuľka 5  Ubytovacie zariadenia podľa kategórií vo VÚC v roku 2017 53 
Tabuľka 6  Vývoj počtu objektov individuálnej rekreácie (OID) 54 
Tabuľka 7  Príčiny výskytu sivej ekonomiky 56 
Tabuľka 8  Modelový výskum hodnotenia rozsahu nelegálneho ubytovania na Slovensku 57 
Tabuľka 9  Podiel predchádzajúcich ciest na Slovensko zahraničných hostí v roku 1999 [%]

 59 
Tabuľka 10  Top 15 krajín podľa počtu návštevníkov na Slovensku v roku 2018 62 
Tabuľka 11  Vývoj počtu domácich hostí v regiónoch NUTS IV medzi rokmi 2018 a 2008 67 
Tabuľka 12  Regióny NUTS IV s najvyšším úbytkom poľských turistov v dôsledku svetovej 

hospodárskej krízy a ich adaptácia stavu v roku 2018 80 
Tabuľka 13  Regióny NUTS IV s najvyšším úbytkom maďarských turistov v dôsledku 

zhoršených politicko-spoločenský vzťahov a dopadov svetovej hospodárskej 
krízy a ich adaptácia stavu v roku 2018 85 

Tabuľka 14  Rozmiestnenie mikroregionálnych združení na úrovni krajov na Slovensku 
k 31.máju 2014 92 

Tabuľka 15  Hodnotenie dlhodobého výskum 102 



12    

 

 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

ÚVOD 

Cestovný ruch predstavuje pre Slovensko odvetvie s veľkým rozvojovým potenciálom, no 

v mnohých prípadoch aj s nenaplnenými očakávaniami. Rozdiel medzi úspechom a sklamaním 

nie je len v primárnej ponuke cestovného ruchu, ale v ďaleko širšom množstve vplývajúcich 

konkurenčných faktorov. Tieto nenaplnené očakávania sú demonštrované pri porovnaní 

Slovenska so susednými krajinami v renomovanom rebríčku indexu konkurencieschopnosti 

cestovného ruchu od svetového ekonomického fóra. Slovensko sa v ňom postupne posúva na 

nižšie priečky pričom v roku 2017 obsadilo 59 pozíciu. Pre porovnanie, Maďarsko sa umiestnilo 

na 49. mieste, Poľsko na 46. mieste, Česko na 39. mieste a Rakúsko na 12 mieste (CROTTI, 

MISRAHI, 2017; BLANKE, CHIESA, 2013). Rozvojový potenciál cestovného ruchu na Slovensku 

ostáva stále z časti nevyužitý. Ambíciou dizertačnej práce „Konkurencieschopnosť cestovného 

ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum“ je čiastočne identifikovať príčinné súvislosti tohto 

stavu.  

V prvej časti sa dizertačná práca venuje teoreticko-metodologickým východiskám, ktoré  sa 

viažu na použitú terminológiu a stanoveniu využitých observačných jednotiek. Ucelený priestor 

je poskytnutý chápaniu konceptu konkurencieschopnosti cestovného ruchu a odbornou 

verejnosťou akceptovaným faktorom vplývajúcim na konkurencieschopnosť.  

Z tohto konceptu vychádza aj cieľ práce, ktorý sa zameral na hodnotenie vybraných 

endogénnych faktorov ovplyvňujúcich úroveň konkurencieschopnosti cestovného ruchu na 

Slovensku. Naplnenie tohto cieľa sledovali dve výskumné línie.  

Prvú predstavovala identifikácia dlhodobých faktorov konkurencieschopnosti. Bola vyvodená 

z analýzy vývoja cestovného ruchu na Slovensku s dôrazom na vývojové obdobie po zmene 

totalitného systému v roku 1989 do roku 2018. V tejto línií bol kladený dôraz aj na zachytenie 

zmien a charakteru cestovného ruchu na Slovensku prostredníctvom štatistickej analýzy 

ubytovacích zariadení a správania sa vybraných nosných skupín turistov podľa krajiny pôvodu. 

Ubytovacie zariadenia ako súčasť supraštruktúry cestovného ruchu primárne slúžia na 

ubytovanie turistov. K doplnkovým ubytovacím zariadeniam patria aj objekty individuálnej 

rekreácie, ktoré boli zahrnuté do analýzy. Sekundárnym zámerom práce bola snaha o otvorenie 

problematiky nelegálneho ubytovania na Slovensku, ktorá sa dlhodobo podceňuje jednak medzi 

aktérmi cestovného ruchu ako aj v akademickej obci. Tejto téme je venovaný kompaktný priestor 

v rámci analýzy ubytovacích zariadení. Z analýzy správania sa kľúčových skupín turistov boli 
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identifikované štyri vývojové fázy platné pre cestovný ruch na Slovensku.  

Do prvej výskumnej línie bolo zahrnuté aj zhodnotenie vývoja manažmentu cestovného ruchu 

na Slovensku. Pridanou hodnotu tejto časti bol realizovaný elektronický dotazníkový prieskum 

medzi oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR), ktorý úspešne identifikoval 

niektoré diferenčné faktory konkurencieschopnosti cestovného ruchu a jednoznačne garantoval 

správnosť cesty rozvoja OOCR ako kľúčových regionálnych entít cestovného ruchu na 

Slovensku.  

Druhú líniu naplnenia cieľa práce predstavovalo hodnotenie obrazu a povedomia o Slovensku 

ako krajine cestovného ruchu. Povedomie a obraz regiónu cestovného ruchu predstavuje 

významný faktor jeho konkurencieschopnosti. Ovplyvňuje rozhodovací proces výberu cieľa 

turistu a do istej miery má vplyv na vyvodenú spokojnosť po absolvovaní pobytu. Na hodnotenie 

obrazu cestovného ruchu bola využitá metóda autorov Echtner & Ritchie realizovaná 

elektronickým dotazníkovým prieskumom, ako aj parciálna časť autorovej metódy AQITI 

v podobe dlhodobého výskumu na respondentoch. Obraz cestovného ruchu má obmedzenú 

platnosť limitovanú na obraz vytvárajúcu skupinu na základe časovej, sociálnej a informačnej 

dimenzie. Tieto dimenzie boli zohľadnené v realizovaných výskumoch. V tejto výskumnej línií 

bolo Slovensko hodnotené na úrovni celej krajiny ako aj samostatných regiónov.  

Dizertačná práca predstavuje kombináciu autorových predošlých publikovaných prác s väčším 

podielom doteraz nepublikovaných analýz a výskumov realizovaných pre potreby naplnenia 

cieľa práce. 
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1 VYMEDZENIE A CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÝCH 

POJMOV  

Cestovný ruch je považovaný za prierezové odvetvie hospodárstva a z pohľadu vedeckého 

výskumu sa považuje za multidisciplinárny odbor. Výskum cestovného ruchu patril na konci 20. 

storočia k najrýchlejšie rastúcim odvetviam (HALL, PAGE 2006) a na začiatku 21. storočia aj 

naďalej patrí, pričom dochádza ku fragmentácii výskumov (HALL, PAGE 2006).  

Hlavnou úlohou geografie a geografov pri výskume cestovného ruchu je sledovanie jeho 

dopadov na krajinu (HALL, PAGE 2006).  

Základná definícia od Svetovej turistickej organizácie pri OSN – UNWTO znie: „Cestovný ruch 

zahrňuje všetky aktivity ľudí cestujúcich a zdržiavajúcich sa na mieste mimo ich zvyčajného 

prostredia, nie dlhšie ako jeden kontinuálny rok za účelom oddychu, obchodu či rekreácie“ 

(UNWTO in GOELDNER, RITCHIE 2009). Rovnakú definíciu využíva aj štatistická komisia 

Organizácie Spojených národov (United Nations Statistical Commission in BONIFACE, COOPER 

2005). Horné ohraničenie obdobia jedným rokom nie je v podmienkach Slovenska vhodné. 

Existuje veľká pravdepodobnosť, že tento typ „dlhodobého návštevníka“ môže byť štatisticky 

neviditeľný, pokiaľ nie je ubytovaný v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu. Aj z tohto 

dôvodu je lepšie sa prikloniť k definícií cestovného ruchu, ktorej časové ohraničenie je zdola. 

Pobyt a aktivita mimo zvyčajného prostredia pretrváva aspoň 24 hodín. „Cestovný ruch 

predstavuje aktivitu ľudí, ktorí opustia miesto svojho trvalého bydliska na viac ako 24 hodín, za 

účelom zotrvať v destinácii cestovného ruchu a stráviť tam svoj voľný čas“ (GNOTH 2002). 

Z terminologického pohľadu je v práci termín cestovný ruch a turizmus chápaní ako 

synonymum.  

Ďaleko väčšia terminologická dichotómia panuje pri pomenovaní aktérov cestovného ruchu. 

Najzaužívanejší termín na pomenovanie aktéra cestovného ruchu je návštevník (z angl. visitor) 

V najširšom chápaní je návštevník ten, kto opustil miesto svojho trvalého pobytu a trávi čas 

v regióne cestovného ruchu. UNWTO považuje návštevníka za základnú štatistickú jednotku pri 

zbere údajov o cestovnom ruchu. Pásková a Zelenka rozšírili základné vnímanie aktéra o prvok 

motivácie a účelu cesty. „Každá osoba, ktorá trávi čas mimo miesta svojho bežného pobytu, 

pričom motivácia pre cestu nie je zárobková činnosť v tomto mieste“ (PÁSKOVÁ, ZELENKA 

2012).  

Množina návštevníkov pozostáva z turistov (prenocujúci návštevníci) a výletníkov 

(jednodňový návštevníci). Niektorí odborníci považujú termíny návštevník a turista za obsahovo 
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totožné (JAFARI 2000). Tento prístup nie je správny. V práci sa pod pojmom hosť chápe 

ubytovaný návštevník v hromadnom ubytovacom zariadení. Tento aktér je zahrnutý 

v agregovaných údajoch Štatistického úradu Slovenskej republiky. Štatistický úrad pomenováva 

ubytovaného návštevníka (hosťa) všeobecným termínom návštevník respektíve zahraničný 

návštevník (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR 2018). Ekvivalent termínu hosť (ubytovaný návštevník) je 

termín turista (VÁGNER 2011). Rovnako Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

ako zastrešujúca inštitúcia cestovného ruchu pomenováva ubytovaného návštevníka termínom 

turista (hosť s minimálne jedným prenocovaním). Na jednodňového návštevníka používa termín 

výletník. Termín návštevník (bez prívlastku ubytovaný) je totožný s termínom výletník, teda 

jednodňový návštevník bez prenocovania. „Jednodňový návštevník (výletník) je aktér 

cestovného ruchu, ktorý neprenocuje mimo svoje obvyklé prostredie ani jednu noc, zatiaľ čo 

turista (hosť) prenocuje mimo svoje obvyklé prostredia aspoň raz“ (PALÁTKOVÁ 2014).  

Štatisticky nepodchytených hostí predstavujú ubytovaní návštevníci u rodiny alebo u známych. 

V anglickom jazyku je pre tento typ turistu zaužívaný termín „VFR (Visit Friends and Relatives) 

tourist“. Dokonca je považovaný za najstaršiu podobu turistu vôbec (BACKER 2011).  

Druhú skupinu štatisticky neevidovaných tvoria ubytovaní hostia bez výkazu od ubytovateľov 

(nelegálne ubytovanie). Do tejto kategórie patria aj platformy na sprostredkovanie prenájmu ako 

napríklad Airbnb.  

Z ekonomického pohľadu je návštevník vnímaný ako subjekt cestovného ruchu, ktorý 

uspokojuje svoje potreby počas cestovania a pobytu mimo miesta trvalého bydliska spotrebou 

statkov cestovného ruchu (GÚČIK 2004). 

Existuje viacero detailných členení typológie návštevníkov. V odbornej literatúre je široko 

akceptované typologické rozdelenie návštevníkov od Cohena na dva inštitucionalizované typy – 

organizovaný masový návštevník a individuálny masový návštevník a na dva 

neinštitucionalizované typy – tulák a cestovateľ (bádateľ)  (COHEN 1972 in COHEN 1984). Ďalšiu 

typológiu aktérov cestovného ruchu predstavil Stanley Plog, ktorý ich rozdelil na tri skupiny: 

Psychocentrik – opatrný, plachý cestovateľ, nevyhľadávajúci dobrodružstvo preferujúci 

osvedčené, bližšie destinácie. Allocentrik – skúsený cestovateľ, cestuje pre potešenie hocikedy 

keď má čas a financie pričom hľadá stále nové a netradičné miesta a impulzy. Úroveň 

ubytovania nie je pre neho tak dôležitá ako pre psychocentrika. Tretí typ predstavuje midcentrik 

ako prienik oboch typov, ktorý nemá príliš dobrodružné sklony, no v prípade vhodnej ponuky 

a zrelého uváženia sa novým zážitkom nevyhýba (PLOG 1974). Tieto sociologicko–

psychologické členenia návštevníkov nie je možné kvantifikovať na základe dostupných 
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štatistických dát. Využívajú sa pri odhadoch založených na kvalitatívnych (neštruktúrovaných) 

metódach ako dotazníkový prieskum a rozhovory. 

Cieľové miesto je ďalší termín, pri ktorom sa prejavujú rôzne pohľady odborníkov z rôznych 

disciplín. Cieľové miesto predstavuje objekt cestovného ruchu a z ekonomického pohľadu je to 

nositeľ ponuky. „Cieľové miesto reprezentuje stredisko cestovného ruchu, región alebo štát ako 

cestovný cieľ. Cieľové miesto musí mať vhodný prírodný a kultúrny potenciál pre cestovný ruch“ 

(GÚČIK 2004).  

Termín destinácia respektíve turistická destinácia (z angl. tourism destination) je chápaný ako 

„miesto, kde chcú návštevníci tráviť voľný čas a zároveň sa nezhoduje s miestom ich trvalého 

pobytu“ (JAFARI 2000). Kanaďania Nadeau, Heslopová, O´Reilly a Luk sformulovali vnímanie 

pojmu destinácia a jeho priestorovú dimenziu z predošlých prác nasledovne: „Termín destinácia 

sa vzťahuje na lokalitu, ktorú navštevujú návštevníci a môžeme pod ňou rozumieť jednak mesto 

(Dadgostar, Isotalo 1995; Opermann 1996), región (Ahmed 1991; Fakeye, Crompton 1991), 

alebo krajinu“ (Chon 1990; Echtner, Ritchie 1993) in NADEAU, HESLOP, O´REILLY, LUK 2008. 

Takéto vnímanie veľmi vecne vyjadruje podstatu termínu. Z dôvodu geografického prístupu k 

práci, však bude využívaný iný ako doslovný preklad termínu tourism destination. 

V dôsledku faktu, že problematike cestovného ruchu sa venuje viacero vedných disciplín, je možné 

konštatovať, že termín destinácia nebol zavedený z geografického prostredia. Termínom destinácia 

sa v geografii neoznačuje žiadna regionálna jednotka pričom aplikácia regionalizačných kritérií 

je taktiež diskutabilná. Dá sa považovať za vhodnejšie v geografickej publikácií používať termín 

„región cestovného ruchu“.  

Vlastný pohľad na chápanie a vyhraničenie regiónu cestovného ruchu priniesli českí geografi 

(VYSTOUPIL, ŠAUER A KOL. 2011). Marketingový prístup k regionalizácií vychádza z potrieb 

propagácie regiónov cestovného ruchu. Tento prístup sa radí medzi postmoderné vnímania 

regiónu s prevládajúcimi subjektívnymi charakteristikami a kritériami. 

Marketingový prístup k regionalizácií na vymedzenie regiónu cestovného ruchu, je platný hlavne 

pre región s rozvinutou organizáciou a koordináciou cestovného ruchu, nám ponúkajú autori 

KAPLANIDOU, VOGT 2004. „Región (destinácia) cestovného ruchu predstavuje priestor, ktorý je 

zahrnutý v marketingových aktivitách manažmentu cestovného ruchu“. 

Pre komplexnosť je vhodné uviesť aj percepčné vnímanie pojmu región cestovného ruchu 

(destinácia), ktorý subjektívne identifikujú návštevníci, respektíve potenciálni návštevníci. 

Tento prístup je vhodný pre pomery Slovenska, kde regióny cestovného ruchu hľadajú svoju 

podobu a snažia sa etablovať v povedomí návštevníkov. Proces formovania regiónu cestovného 
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ruchu je dynamický jav meniaci sa v čase, no v niektorých prípadoch aj v priestore. Aj preto je 

vhodné ak procesu formovania sa regiónu je zahrnutý aj samotný vnem návštevníka.  

Objekt štúdia dizertačnej práce predstavuje Slovenska republika, pričom pre potreby 

demonštrovania analytických výstupov budú využívané dve rozdielne priestorové jednotky.  

Prvou budú spoločné nomenklatúrne územné jednotky na štatistické účely na úrovni NUTS IV, 

čo reprezentuje 79 okresov Slovenska podľa reformy verejnej správy z roku 1996. Mierna úprava 

sa týka zlúčenia mestských okresov Bratislav I-V a Košice I-IV do jedného celku Bratislava 

a Košice. Turista neprichádza do okresu, ale do mesta a je len evidovaný na území toho 

mestského okresu, v ktorom sa ubytoval (Bučeková a kol. 2016).  

Druhou používanou observačnou jednotkou bude 21 regiónov cestovného ruchu. Regióny 

vychádzajú z publikácie Regionalizácia cestovného ruchu na Slovensku (WEISS. A KOL. 2004) 

ako odporúčacej štúdie pre destinačný rozvoj cestovného ruchu na území Slovenska. Dielo 

finalizuje etapu identifikácie potenciálu cestovného ruchu. Pre potreby geografickej práce spĺňa 

toto členenie dôležité kritérium územnej komplexnosti. 

Voľba využitia dvoch odlišných observačných jednotiek vznikla z dôvodu problematickej 

dostupnosti štatistických údajov. Keďže regióny NUTS IV a 21 regiónov cestovného ruchu nie 

sú z veľkej časti územne kompatibilné, vznikla potreba agregovania meta údajov na úrovní obcí 

do príslušných agregátov v podobe regiónov cestovného ruchu. Zo strany Štatistického úradu 

Slovenskej republiky bol prístup k týmto dátam autorovi opakovane zamietnutý.  

Problematickosť dostupnosti štatistických údajov predstavovala bariéru pre agregovanie 

vhodnejších regiónov cestovného ruchu. Deficit meta údajov sa snažil autor kompenzovať 

hlavne vlastnou dlhodobou empíriou so slovenskými reáliami, ktorú využil pri potrebných 

interpretáciách rôznych javov. Interpretované závery je potrebné vnímať v limitoch dostupných 

štatických údajov. 
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2 KONKURENCIESCHOPNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU  

Hodnotenie úrovne regiónov cestovného ruchu cez ich konkurencieschopnosť bolo zavedené 

z ekonomického prostredia, pričom za kľúčový koncept sa považuje diamant konkurenčnej 

výhody od Michaela Portera (PORTER 1990). Konkurencieschopnosť regiónov cestovného 

ruchu (destinácií) sa stala témou v odborných kruhoch na konci 90. rokov 20. storočia.  

Prístup hodnotenia cestovného ruchu cez jeho konkurencieschopnosť sa stal veľmi populárny. 

V odbornej verejnosti neexistuje široko platná definícia vnímania, no vďaka šírke problematiky 

je skôr akceptovaný rôznorodý pohľad na vnímanie konkurencieschopnosti.  

Prísne ekonomické chápanie konkurencieschopnosti ponúka Dimitrios Buhalis. Zámerom 

konkurencieschopnosti je dosiahnuť zisk v dlhodobom horizonte (BUHALIS 2000). Rozmer 

udržateľnosti zakomponovala do definície Anne-Marie d´Hauteserre. Schopnosť udržať si 

pozíciu a podiel na trhu (D’HAUTESERRE 2000). Táto definícia vychádza z pôvodného konceptu 

konkurencieschopnosti podniku, kde podnik je konkurencieschopný, ak je schopný udržať sa 

na trhu a prípadne aj zvyšuje svoj podiel na trhu. Prístup cez pohľad návštevníka ponúka ďalšia 

definícia. Región cestovného ruchu je konkurencieschopný, ak dokáže prilákať a uspokojiť 

potenciálnych hostí (ENRIGHT, NEWTON 2004). 

V problematike konkurencieschopnosti cestovného ruchu sa postupne pridružovali prvky ako 

životná úroveň „Byť konkurencieschopný znamená môcť zväčšovať sektor cestovného ruchu 

a spolu s tým i kvalitu života populácie“ (CROES 2011), environmentálne aspekty 

„Konkurencieschopný región kladie dôraz na životné prostredie..“ (POON 1993) 

a udržateľnosť. „Konkurencieschopnosť bez udržateľnosti je len ilúzia“ (RITCHIE, CROUCH 

2000). 

Ako už bolo spomenuté, na pojem konkurencieschopnosť cestovného ruchu je možné pozerať 

sa z viacerých uhlov. Jedná sa o rozsiahlu problematiku, zahrňujúcu takmer všetky aspekty 

cestovného ruchu. Destinácie nie sú konkurencieschopné v absolútnom zmysle slova (DWYER 

A KOL. 2012). Konkurencieschopnosť je vždy relatívna pri porovnaní s konkurentmi. Pri 

hodnotení je potrebné jednoznačne určiť s kým a v akých oblastiach je konkurencieschopnosť 

regiónu porovnávaná. Systematické rozčlenenie na viaceré úrovne ponúka Monika Palatková.  

(PALATKOVÁ 2014).  

o Makroekonomický pohľad z pozície regiónu cestovného ruchu alebo štátu 

o Mikroúroveň – firmy privátneho sektora 

o Úroveň jednotlivých klasifikačných stupňov ekonomickej činnosti vrátane cestovného 

ruchu 
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o Konkurencieschopnosť na úrovni domáceho trhu 

o Konkurencieschopnosť na úrovni zahraničného trhu 

Prirodzeným vyvrcholením fázy formovania sa problematiky bola snaha o vytvorenie 

vhodného modelu, ktorý kvantifikuje mieru konkurencieschopnosti najčastejšie pomocou 

indexu. Množstvá premenných s odlišnými váhami sa autori snažia zakomponovať do 

merateľných modelov. Ani jeden z existujúcich indexov nie je všeobecne uznávaný, čo je 

možné pripísať práve myšlienke, že destinácie nie sú konkurencieschopné v absolútnom slova 

zmysle. Na makroekonomickej úrovni sa za najkomplexnejší považuje index svetového 

ekonomického fóra – Travel & Tourism Competitiveness Index (WU, LAN, LEE 2012). Index 

konkurencieschopnosti je kompozitný ukazovateľ, ktorý zaraďuje krajiny na základe väčšieho 

množstva kritérií a faktorov, ktoré môžu ovplyvniť národnú konkurencieschopnosť (CROES 

2011). Svetové ekonomické fórum publikuje správu s indexom jednotlivých krajín každé dva 

roky. Správa môže byť nápomocná pre jednotlivé krajiny pri odstraňovaní bariér rozvoja 

cestovného ruchu. Index konkurencieschopnosti svetového obchodného fóra interpretačne 

vhodnejší na porovnanie zahraničného aktívneho cestovného ruchu medzi jednotlivými 

krajinami. Samostatným parametrom je letecká infraštruktúra, ktorá (aj) v pomeroch Slovenska 

je významná práve pre zahraničných turistov. V roku 2017 malo Slovensko tento čiastkový 

parameter najslabší zo všetkých európskych krajín. (CROTTI, MISRAHI 2017) 

Ani týmto indexom nie je možné zachytiť charakter destinácie, závislosť na cestovnom ruchu 

či mieru ekonomického rozvoja. Jeho najväčšou devízou je dlhodobá stabilnosť premenných 

a aj z toho vyplývajúca komparatívna schopnosť z priestorového či časového hľadiska.  

Po takmer tridsaťročnom vývoji však stále chýba úplne pochopenie významu a vzájomných 

vzťahov medzi faktormi konkurencieschopnosti vplývajúce na regióny cestovného ruchu. Je 

dôležité získavať dáta a z nich vytvárať kauzálne modely, ktoré sú schopné popísať a vysvetliť 

tento fenomén (LAESSER, BERITELLI 2013).  

Naopak, čoraz častejšie začínajú prevládať kritické názory na tvorbu indexov (ENRIGHT, 

NEWTON 2004; MAZANEC, WÖBER, ZINS 2007), pričom záujem by mal byť smerovaný na 

odhaľovanie a pomenovanie faktorov zvyšujúcich konkurenčnú výhodu (BORNHORST, RITCHIE, 

SHEEHAN 2010). Bohatstvo prírodných zdrojov samo o sebe stimuluje rozvoj cestovného ruchu. 

Dôležitá je schopnosť vytvárať pridanú hodnotu. Získať konkurenčnú výhodu cez zlepšenie 

flexibility voči potrebám a túžbam návštevníkov, cez inovácie, kvalitu služieb a necenové 

faktory (GOMEZELJ, MIHALIČ 2008). Flexibilitu ako zásadný atribút vyzdvihuje taktiež Dwyer. 

Konkurenčná výhoda pozostáva so schopnosti rozpoznať prichádzajúcu zmenu, porozumieť jej 
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a prispôsobiť organizácie destinačného manažmentu na jej dôsledky (DWYER A KOL. 2012). 

Kvantifikovať flexibilitu regiónu cestovného ruchu je náročné. No obidva prístupy chápu ako 

realizátora flexibility organizácie destinačného manažmentu. V každom prípade v platnosti 

ostáva, že koncept hodnotenia konkurencieschopnosti nemá význam bez komparácie viacerých 

regiónov (PEARCE 1997). 

Uznávaný odborníci v problematike konkurencieschopnosti cestovného ruchu Geoffrey Crouch 

a J.R. Brent Ritchie dlhodobo vyvíjali model udržateľného a konkurenčného regiónu 

cestovného ruchu (CROUCH, RITCHIE 1999; RITCHIE, CROUCH 2003, CROUCH 2007, CROUCH 

2010), ktorý identifikuje rozvojové atribúty. Závery empirických pokusov o aplikáciu modelu 

ukazujú, že rôzni hostia považujú dôležitosť atribútov rozdielne. Tento poznatok opäť 

potvrdzuje, že konkurencieschopnosť je potrebné špecifikovať na konkrétnu úroveň. Crouch 

sám upozorňuje na rozdielny význam atribútov v priestore, pričom vyzýva organizácie 

destinačného manažmentu k uváženému použitiu vlastných zdrojov na zlepšenie atribútov, 

ktoré budú pre nich najprospešnejšie (CROUCH 2010).  

Koncepčný model Ritchieho a Croucha predovšetkým ponúka ucelenú bázu atribútov 

vplývajúcich na konkurencieschopnosť aj s odlíšením miery dôležitosti medzi nimi. Model je 

tvorení 36 atribútmi konkurencieschopnosti rozdelených do 5 skupín: Rozhodujúce a 

zosilňujúce faktory, Destinačná politika, plánovanie a rozvoj, Destinačný manažment, Hlavné 

zdroje a atraktivity a Podporné faktory a zdroje (Tabuľka 1).  

Tabuľka 1 Skupiny a atribúty konkurencieschopnosti cestovného ruchu (Ritchie, Crouch) 
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Poloha - výhodná/nevýhodná vzdialenosť od hlavných zdrojových 

trhov cestovného ruchu  

- schopnosť využiť latentný záujem návštevníkov  
 

Bezpečnosť - zločin, kvalita pitnej vody, riziko prírodných katastrof, úroveň 
zdravotnej starostlivosti, terorizmus a iné riziká  

Náklady/hodnota - cena ako vyjadrenie 1) nákladov na dopravu do a z cieľového 
miesta, 2) výmenného kurzu meny v prípade medzinárodných 
ciest a 3) miestnej ceny produktov a služieb cestovného ruchu. 

Vzájomná závislosť  - konkurencieschopnosť jedného cieľového miesta ovplyvnená 
konkurencieschopnosťou iných cieľových miest  

Povedomie a obraz 

regiónu 

- nízka úroveň známosti cieľového miesta na trhu cestovného 
ruchu spôsobuje, že zmena imidžu je pomalá  

Únosnosť/zaťažiteľnosť - presiahnutie udržateľných limitných kapacít cieľového miesta 
ako predpoklad zhoršovania kvality zážitkov návštevníkov
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Definícia systému - explicitné rozpoznanie a všeobecné pochopenie systému 

cestovného ruchu 
- definovanie jednotky, pre ktorú sa tvorí stratégia  

 

Filozofia/ Hodnoty - napriek rôznym filozofickým perspektívam je potrebné 
identifikovať priority zainteresovaných subjektov  

Vízia - vyjadrenie hodnôt a filozofie cieľového miesta vo vzťahu k 
želanému budúcemu stavu 

Pozicionovanie/ 
Branding 

- vytvorenie identity cieľového miesta 
- kde sa umiestňuje cieľové miesto v mysliach návštevníkov v 
porovnaní s jeho konkurentmi a spôsob ako dosiahnuť želané 
umiestnenie 

 

Rozvoj - kvalitné a kohézne politiky rozvoja cieľového miesta  
- súlad jednotlivých politík ako predpoklad pre naplnenie 
definovaných cieľov 

 

Analýza 
konkurencie a 
spolupráce 

- poznanie konkurenčného prostredia posilňuje postavenie 
cieľového miesta  

Monitoring a 
hodnotenie 

- ide o doladenie stratégie a určenie výsledkov  
- zisťuje sa účinnosť politík, potrebné zlepšenia a podmienky, 
ktoré činia politiky neefektívnymi a irelevantnými  

 

Audit - revízia výkonu cieľového miesta, jeho silných a slabých stránok, 
problémov a výziev, predchádzajúcich a súčasných stratégií a 
celkového výkonu 

 

D
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n

ač
n

ý 
m
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m
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Organizačná štruktúra - kvalita a sila organizačnej štruktúry cieľového miesta  
- podpora tímovej práce vo všetkých aktivitách  
- diverzifikácia činností, propagácia nie je výlučnou úlohou 
manažérskej organizácie 

 

Marketing - využívanie všetkých aspektov marketingového mixu nielen 
propagácia a predaj 

Kvalita služieb/ 
zážitkov 

- nielen poskytovanie vysoko kvalitných služieb, ale prepojenie 
všetkých prvkov komplexného zážitku návštevníka  

Informácie/ Výskum - efektívne využitie informačných systémov  
- pravidelné monitorovanie spokojnosti návštevníkov a 
sledovanie výkonnosti cestovného ruchu 

 

Manažment ľudských 
zdrojov 

- programy a mechanizmy tréningu zamestnancov a absolventov 
pre potreby cestovného ruchu  

Finančný a rizikový 
kapitál 

- programy na zabezpečenie financií formou štartovacieho 
kapitálu, grantov, zabezpečenia pôžičiek, príspevkov na 
vyrovnanie straty z odpisov, daňových úľav, a iných foriem 
podpory 

Návštevnícky 
manažment 

- politiky a systémy na kontrolu počtu návštevníkov prípadne ich 
správania  

Riadenie zdrojov - riadenie ekologických, sociálnych a kultúrnych zdrojov ako 
predpoklad trvalo udržateľnej konkurencieschopnosti cieľového 
miesta 

Krízový manažment - pripravené krízové scenáre s konkrétnymi postupmi aspoň pre 
najdôležitejšie oblasti výkonov 
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Prírodné danosti 
a klimatické pomery 

- krajina a scenéria, fauna a flóra a pôsobivé alebo jedinečné 
prírodné fenomény  

Kultúra a história - rozdielny počet, jedinečnosť a atraktívnosť pre rôzne cieľové 
miesta 

Portfólio aktivít - má rastúci význam, pretože návštevníci vyhľadávajú zážitky, 
- výhodou je multidimenzionálna škála aktivít pre návštevníka 

 

Organizované 
podujatia 

- zvyšuje záujem a zapojenie návštevníkov a stálych 
obyvateľov, 
- vybudovaná infraštruktúra počas podujatia slúži v prospech 
rozvoja CR 

 

Zábava - výhody z pohľadu destinačného marketingu  

Supraštruktúra - jej priamou úlohou je slúžiť návštevníkom  
- je významným prvkom atraktívnosti cieľového miesta 

Trhové väzby - význam etnických väzieb a migračných vzorcov,  
- dôležité sú náboženské, športové a kultúrne väzby  

 

 

P
od

p
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é 
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k
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d
ro
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Infraštruktúra - je podmienkou pre efektívny priemysel cestovného ruchu 
- zahŕňa ekonomické a spoločenské aktivity ako cesty, diaľnice 
a systém dopravy, sanitačné systémy, komunikačné systémy, 
štátnu správu a verejné zariadenia, spoľahlivý zdroj pitnej vody, 
právny systém, finančný systém, zdravotný systém, vzdelanie a 
iné 

 

Dostupnosť - ovplyvňujú ju zmeny v regulácii leteckého priemyslu, vstupné 
víza a povolenia, cestné spojenia, letiskové uzly, letiskové 
kapacity a letové obmedzenia, konkurencia medzi prepravcami, a 
charakter ostatných foriem režimu dopravnej dostupnosti  

Podporné zdroje - dostupnosť a kvalita lokálnych ľudských, vedomostných a 
kapitálových zdrojov, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, finančné 
inštitúcie, rôzne oblasti verejných služieb, a iné  

Pohostinnosť - postoj miestneho obyvateľstva k návštevníkom  

Podnikavosť - malé a stredné podniky ako motor inovácií a ekonomického 
rozvoja 

Politická vôľa - úroveň podpory cestovného ruchu lídrami poháňa alebo brzdí 
konkurencieschopnosť cieľového miesta 

zdroj: Crouch 2007 in Malachovský a kol. 2014, upravil autor 

Úroveň konkurencieschopnosti regiónu cestovného ruchu sa zakladá na komparatívnych 

výhodách (vnútorné zdroje regiónu) a konkurenčných výhodách (schopnosť využitia 

vnútorných zdrojov). Konkurencieschopný región cestovného ruchu by si ich mal uvedomovať 

a efektívne ich využívať z dlhodobého hľadiska (RITCHIE, CROUCH 2003). 

Crouch priradil za pomoci odbornej verejnosti (83 odborníkov) z prostredia cestovného ruchu 

jednotlivým atribútom mieru dôležitosti. Vyjadril významnosť atribútov, ktorá predstavuje 

priamy dopad atribútov na konkurencieschopnosť regiónu cestovného ruchu. Taktiež však 

vyjadril determinanciu atribútov, ktorú vníma ako funkciu významnosti atribútu vo 

všeobecnosti a odlišnosť atribútu od konkurenčného regiónu. Pokiaľ je istý atribút v regióne 

cestovného ruchu dobre rozvinutý, avšak konkurenčný región/ny je/sú na tom rovnako, tak 
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tento atribút nebude predstavovať konkurenčnú výhodu oproti spomínaným regiónom.  

Ukázalo sa, že desať atribútov je štatisticky významnejších ako ostatné (Tabuľka 2). 

Tabuľka 2   Kľúčové atribúty konkurencieschopnosti cestovného ruchu (Crouch) 

Atribút Poradie dôležitosti Poradie determinancie 

Prírodné danosti a klimatické pomery 1 1 

Portfólio aktivít 2 4 

Kultúra a história 3 2 

Supraštruktúra 4 3 

Bezpečnosť 5 13 

Náklady/hodnota 6 14 

Dostupnosť 7 9 

Organizované podujatia 8 6 

Povedomie a obraz regiónu 9 5 

Poloha 10 11 

zdroj: Crouch 2007, upravil autor 

Pre samotnú konkurencieschopnosť regiónu cestovného ruchu sú Hlavné zdroje a atraktivity 

kľúčové. V poradí dôležitosti sa umiestnilo až 5 atribútov zo 7 v prvej desiatke. Prvé miesto 

v obidvoch rebríčkoch dôležitosti aj determinancie obsadil atribút Prírodné danosti a klimatické 

pomery. Crouch tvrdí, že v prípade nízkej atrakcie tohto atribútu má región z pohľadu 

konkurencieschopnosti náročnejšiu pozíciu, no môže veľmi dobre fungovať v iných oblastiach 

ako kultúra a história, kvalita supraštruktúry a organizované podujatia (CROUCH 2010).  

Povedomie a obraz regiónu boli označené ako deviaty najdôležitejší faktor 

konkurencieschopnosti. Ešte výraznejšie sa prejavuje vplyv atribútu pri determinancii, kedy sa 

posunul na piate miesto. 

Obraz je výsledkom marketingovej aktivity regiónu (branding, pozicionovanie) a mnohých 

iných foriem informácií o regióne. Branding a pozicionovanie značky hrá dôležitú úlohu pri 

stimulácií povedomia a obrazu regiónu cestovného ruchu. Množstvo ďalších informačných 

zdrojov bez kontroly organizácií destinačného manažmentu môže tiež ovplyvniť vnímanie 

potenciálnych návštevníkov. (CROUCH 2010). Obraz regiónu cestovného ruchu môže 

pretrvávať dlhší čas, hoci realita už nemusí zodpovedať  predchádzajúcej (vžitej) podobe 

negatívneho či pozitívneho obrazu. Pokým negatívny obraz dokáže tlmiť snahy o jeho 

zlepšenie, pozitívny obraz vie prekryť aj reálne problémy v regióne ako kriminalitu či vysoké 

životné náklady. (MALACHOVSKÝ 2014). Slabé povedomie o regióne môže spomaľovať zmeny 
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obrazu a zároveň dobré povedomie regiónu pozitívne ovplyvňuje rozhodovanie potenciálnych 

návštevníkov navštíviť región (CROUCH 2010). 

Aj v slovenských pomeroch nájdeme snahy o vyjadrenie konkurencieschopnosti cestovného 

ruchu. Reálne sa však skôr vyjadruje rozvojový potenciál a nie aktuálna konkurencieschopnosť. 

V sumárnej publikácií Konkurencieschopné regióny 21 vyjadrili autori na úrovni okresov 

pomocou samostatného subindexu potenciál pre rozvoj cestovného ruchu Na základe názoru 

riadiacich pracovníkov a Likertovej škály zostavili tabuľku okresov s najvyšším potenciálom 

(HAJKO, KLÁTIK, TUNEGA 2011). 

Detailnejšej analýze parciálnych indexov publikovaných svetovým ekonomickým fórom 

v priestore krajín Vyšehradskej štvorky sa venoval Slavomír Bucher. Ku hlavným 

komparatívnym výhodám zaradil atraktívne ceny za služby v turizme pre hostí. Naopak, na 

zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v regióne je potrebné investovať do rozvoja 

leteckej a pozemnej infraštruktúry ako aj do skvalitnenia informačných a komunikačných 

technológií (BUCHER 2015).  

Určite najucelenejšou prácou je štúdia Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na 

Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti od kolektívu autorov pod vedením 

Andreja Malachovského. Na celoštátnej úrovni  je za pomoci štatistických ukazovateľov 

demonštrovaná pozícia Slovenska. Okrem toho je štúdia prínosná predstavením aktuálnych 

trendov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti cestovného ruchu (MALACHOVSKÝ A KOL. 2014).  

2.1 Obraz regiónu cestovného ruchu 
Problematika obrazu regiónu cestovného ruchu (z angl. tourism destination image) je približne 

o tridsať rokov staršia ako koncept hodnotenia konkurencieschopnosti. Vznikol vo fáze 

identifikácie faktorov vplývajúcich na rozvoj cestovného ruchu a až následne bol zahrnutý ako 

atribút konkurencieschopnosti regiónu cestovného ruchu.  

Prvotné myšlienky o problematike obrazu v kontexte cestovného ruchu, konkrétne o procese 

formovania sa obrazu regiónu popísal Reynolds (Reynolds 1965 in ECHTNER, RITCHIE 2003; 

LEISEN 2001). Ten ho chápal ako „mentálny konštrukt postavený na predstavách vybraných 

z pretlaku informácií“. Pričom v prípade obrazu regiónu sú zdrojom informácií propagačné 

materiály (brožúrky, letáky), názory iných ľudí (rodina, priatelia, zamestnanec cestovnej 

agentúry) a hlavné média (noviny, časopisy, televízia, knihy, filmy). Od začiatku 70. rokov 

vzniklo množstvo vedeckých prác s rozličnými prístupmi sledovania obrazu cestovného ruchu, 

ktoré záviseli od odborného zamerania výskumníka. Problematike sa venovali spoločenské 

vedy ako antropológia, sociológia a hlavne ekonomické disciplíny ako marketing, manažment, 
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no aj geografia a s rozvojom informačných technológií sa do procesu skúmania zapojili aj 

technické odbory. „Analýza a hodnotenie obrazov regiónov je jedna z najviac študovaných 

oblastí v cestovnom ruchu“ (PIKE 2002; STEPCHENKOVA, MORRISON 2008; PAN, LI 2011). 

Existuje všeobecný súhlas, že výskum obrazu regiónu cestovného ruchu naštartovala záverečná 

doktorandská práca Johna Hunta z roku 1971, Image: A Factor in Tourism (GALLARZA, SAURA, 

GARCÍA 2002). 

Samotný Hunt považuje za priekopníkov skúmania a hodnotenia obrazu regiónov cestovného 

ruchu okrem seba aj Edwarda Mayoa a Clare Gunnovú (STEPCHENKOVA, MORRISON 2008).  

Základná definícia obrazu regiónu cestovného ruchu podľa Johna Hunta znie:  

„Predstava, ktorú má osoba alebo osoby o mieste, v ktorom nemá trvalý pobyt“. 

Dôvod, prečo je téma obrazu regiónu cestovného ruchu v odborných kruhoch taká populárna, 

je prostý: „Región cestovného ruchu s pozitívnym obrazom má väčšiu pravdepodobnosť, aby 

bol vybraný ako cieľové miesto pri rozhodovacom procese návštevníka“ (Echtner, Ritchie 

1991; Johnson, Thomas 1992; Telisman-Kosuta 1994; Alhemoud, Armstrong 1996 In FRÍAS, 

RODRÍGUEZ,  CASTAŃEDA 2008).  Jeho existencia ako aj stimulácia sa dá považovať za 

marketingový nástroj s priamym vplyvom na rozvoj regiónu cestovného ruchu s pozitívnym aj 

negatívnym dopadom (Ritchie 1993 in GALLARZA, SAURA, GARCÍA 2002).  

Od prvopočiatku skúmania problematiky obrazu regiónu cestovného ruchu boli práce zamerané 

na hľadanie vzťahu medzi obrazom regiónu cestovného ruchu a preferenciou, teda úmyslom 

reálne navštíviť región. (Hunt 1975; Goodrich 1978; Scott, Schewe & Frederick 1978; Milman 

& Pizam 1995 In BALOGLU, MCCLEARY 1999; FRÍAS, RODRÍGUEZ,  CASTAŃEDA 2008) 

Popularita obrazu regiónu cestovného ruchu so sebou priniesla viacero definícií termínu, 

pričom hlavná téza zavedená Huntom - obraz regiónu cestovného ruchu ako výsledok 

mentálneho konštruktu ostala nedotknutá. „Obraz regiónu môže byť definovaný ako množina 

myšlienok, predstáv a úsudkov, ktoré má človek o regióne“. (Crompton 1979  in GALLARZA, 

SAURA, GARCÍA 2002). Takmer rovnako definoval obraz regiónu aj uznávaný marketingový 

odborník Philip Kotler: „Obraz miesta (regiónu) predstavuje sumu myšlienok, ideí a predstáv, 

ktoré má osoba o mieste (regióne)“ (KOTLER, HAIDER, REIN 1994). K holistickému vnímaniu 

problematiky obrazu sa priklonili američania Seyhmus Baloglu a Ken McCleary vo svojej 

definícií. „Obraz regiónu cestovného ruchu je subjektívny mentálny konštrukt pozostávajúci 

z individuálnej reprezentácie vedomostí, pocitov a globálnych predstáv o regióne cestovného 

ruchu“ (BALOGLU,  MCCLEARY 1999). 
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Odlišné chápanie je badateľné pri dvoch nasledovných definíciách, kde prvú minimalistickú 

definíciu ponúkli Li, Pan, Zhang & Smith. „Obraz regiónu cestovného ruchu predstavuje 

celkovú impresiu miesta“. (PAN, LI 2011). Jasne hovorí o preferencií regiónu, pričom obraz je 

konštrukt miesta (priestoru). Úplne inak vyznieva definícia: „Obraz regiónu cestovného ruchu 

pozostáva zo všetkého, čo evokuje u jednotlivca: myšlienky, presvedčenie, pocity alebo postoje, 

ktoré si návštevník vytvára k miestu“. (Bigne a kol. 2009 in PAN, LI 2011) Autori obraz regiónu 

chápu ako konštrukt vytvorený jednotlivcom podľa jeho vlastných preferencií. Sumárne by sa 

dali nazvať „personalizované obrazy regiónu“, kde každý obraz toho istého miesta je tvorený 

individuálnymi prvkami, podmienenými preferenciami jednotlivca. Hodnotenie obrazu regiónu 

je možné len za pomoci kvalitatívnych metód, napríklad obsahová analýza.  

Časovú dimenziu a chápanie obrazu regiónu ako dynamického prvku priniesol vo svojej 

definícií Choi ako výsledok sumarizovania dovtedajších prác. „Obraz regiónu je kompilácia 

predstáv a dojmov vznikajúca zo spracovania informácií z rozmanitých zdrojov v priebehu 

času“ (CHOI, LEHTO, MORRISON 2007). 

Dôležitou vývojovou etapou bolo identifikovanie fáz formovania, respektíve pôvod 

informačných zdrojov formovania obrazu regiónu cestovného ruchu. K priekopníkom patrila aj 

Claire Gunnová, ktorá v roku 1972 vytvorila model siedmich fáz cestovateľskej skúsenosti 

(GUNN, 1972). Podstata takto vytvoreného modelu spočíva v hľadaní najdôležitejšej fázy 

v procese výberu cieľového regiónu – rozhodnutie potenciálneho návštevníka cestovať do 

regiónu.   

1. Nahromadenie duševných obrazov o dovolenkovej destinácii  

2. Modifikácia tohto obrazu ďalšími informáciami 

3. Rozhodnutie realizovať výlet do vybranej destinácie 

4. Cestovanie do  destinácie 

5. Pobyt v destinácii 

6. Návrat domov 

7. Modifikácia obrazu založená na dovolenkovej skúsenosti 

Fázu 1 označila Gunnová ako prirodzený obraz (z angl. organic image). Ten je vytvorený na 

základe neturistických a nekomerčných zdrojov, tzv. prirodzené informačné zdroje: všeobecné 

média (noviny, časopisy, knihy, správy, filmy), vzdelávanie (škola, kurzy) a názory rodiny, 

priateľov.  

Až vo fáze 2 vstupujú do formovania obrazu komerčné zdroje informácií ako turistické brožúry, 

letáky, cestovateľské príručky, pričom vytvárajú indukovaný (vyvodený) obraz. Podľa 

Echtnerovej a Ritchieho (ECHTNER, RITCHIE 2003) sa zúčastňujú na formovaní obrazu 
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Gunnovej tri fázy (1, 2 a 7). Vo fáze 7 je obraz regiónu cestovného ruchu obohatený o vlastné 

skúsenosti. V odbornej literatúre sa neskôr etabloval pod anglickým termínom post–visit 

image. Treba povedať, že tieto fázy sa nemusia profilovať len na účely cestovného ruchu, sú 

použiteľné pri formovaní obrazu regiónu ako takého. Gunnová, no aj Mercer, (MERCER 1971) 

vyzdvihli pri rozhodovacom procese výberu cieľového regiónu takzvané iniciálne štádium pred 

samotným rozhodnutím, teda fázu, ktorá je priamo ovplyvnená obrazom regiónu (BALOGLU, 

MCCLEARY 1999). 

Nadviazaním na myšlienky Claire Gunnovej vytvorili v roku 1991 Fakeye a Crompton model 

opisujúci vzťahy medzi prirodzeným obrazom, indukovaným obrazom, ale aj komplexným 

obrazom. Štúdia bola dôležitá, kvôli snahe o integráciu problematiky obrazu regiónu 

cestovného ruchu (FAKEYE, CROMPTON 1991). 

 „Úroveň celkového individuálneho obrazu regiónu cestovného ruchu záleží od skúseností 

konkrétneho návštevníka“, toto vypozorovala Birgit Leisen z konceptu Claire Gunnovej. 

Zovšeobecnila jej poznatky a formulovala postupnosť pri tvorbe obrazu: prirodzený obraz_→ 

indukovaný obraz → komplexný obraz, kde komplexný obraz predstavuje výsledok všetkých 

poznatkov s vlastnými skúsenosťami získanými počas návštevy (LEISEN 2001). 

Goodrich v roku 1978 identifikoval dve úrovne obrazu primárny a sekundárny, v závislosti od 

zdroja použitých informácií. Pričom primárny obraz je formovaný na základe vlastných 

empirických poznatkov a informácií nadobudnutých počas návštevy regiónu. Naproti tomu 

sekundárny obraz je vytvorený na informáciách získaných z externých zdrojov bez osobnej 

skúsenosti s regiónom. Na túto prácu nadviazala Angela Phelpsová a terminologicky aj 

obsahovo toto členenie rozvila (PHELPS 1986).  

K autoritám v problematike klasifikácie informačných zdrojov podieľajúcich sa na formovaní 

obrazu regiónu sa radí  americký ekonóm William C. Gartner. Vo svojej práci z roku 1993 

vychádzal z práce Claire Gunnovej a jej rozdelenia obrazov regiónu na prirodzené 

a indukované (vyvodené). Identifikoval osem obrazov podľa zdrojov, z ktorých sa formujú. 

Zdrojové informácie determinujúce úroveň obrazu regiónu cestovného ruchu nazval Gartner: 

obraz formujúci sprostredkovatelia (z angl. image forming agents) (GARTNER 1993). 

zjavne vyvodený I (tradičné formy propagácie cestovného ruchu) 

zjavne vyvodený II (informácie vyžiadané od odborného  
 sprostredkovateľa, CK)  

skryto vyvodený I (odporúčanie verejne známej osobnosti) 

skryto vyvodený II (reportáže, príbehy, články o regióne) 
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autonómny  (samostatné informácie, napr. správy, filmy) 

nevyžiadane prirodzený (nevyžiadané informácie od priateľov, kolegov) 

vyžiadane prirodzený (priatelia, príbuzní, ústne podanie) 

prirodzený (osobné cestovateľské skúsenosti) 

Za kľúčový rozdiel medzi vyvolaným (indukovaným) a prirodzeným (organickým) obrazom 

považuje množstvo kontroly nad informáciami, ktoré o regióne vychádzajú. Prirodzený obraz 

vzniká v dôsledku nezaujatých (cielene neupravených) informácií ako sú knihy, vzdelávací 

proces, televízne dokumenty, či skúsenosti priateľov a rodiny. Naopak, vyvolaný obraz 

vychádza z informácií pochádzajúcich z cielene upravených podkladov ako sú propagačné 

materiály. 

Podľa Gartnera by v ideálnom prípade úspešný obraz regiónu mal byť tvorený vhodnou 

kombináciou viacerých informačných zdrojov, pretože rôzne média majú rozličné účinky na 

obraz regiónu. Táto klasifikácia informačných zdrojov bola akceptovaná ako komplexná pri 

procese formovania obrazu regiónu (CHOI, LEHTO, MORRISON 2007), pričom ju nepozmenil ani 

masívny rozvoj internetu, keďže internet je len médium – nositeľ informácie. 

Mimo informačných zdrojov sa venoval aj teoretickej báze celkového procesu formovania 

regiónu. Navrhol, že obraz regiónu je formovaný tromi odlišnými, ale hierarchicky spätými 

komponentmi. Kognitívny obraz – viaže sa na racionálne hodnotenie známych atribútov 

o regióne, môže vychádzať aj z empírie. Afektívny obraz – citový obraz, sa viaže na  

individuálne duševné motívy o regióne.  

Gartner navrhol tretiu dimenziu konatívny obraz – celostný, snahový obraz, ktorý reflektuje 

behaviorálne aspekty jednotlivca ako napríklad úmysel, tendenciu navštíviť región počas 

vnímania regiónu. K existencii konatívnej dimenzie alebo teda celkového obrazu cestovného 

ruchu sa neskôr priklonil aj (BALOGLU, MCCLEARY 1999), (PIKE, RYAN 2004) či (WHITE, 

WHITE 2004) 

Gartner formuluje konatívny obraz ako výsledok rozmanitého vnímania.  

Schopnosť ľudí vnímať rozličné atribúty v rámci jedného regiónu cestovného ruchu 

je práve tou interakciou pri formovaní celkového obrazu regiónu cestovného ruchu 

(GARTNER, 1993). 

Teoretickej báze formovania obrazu regiónu sa venovali americkí výskumníci Seyhmus 

Baloglu a Ken W. McCleary. V ich prehľadovej štúdii, vychádzajúc z dovtedajších prác, 

vypozorovali tri hlavné determinanty vplývajúce na formovanie obrazu regiónu pred jeho 

osobnou návštevou: motivácia, sociodemografické prvky a rozmanitosť informačných zdrojov. 
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Koncept obrazu regiónu sa považuje za subjektívny konštrukt pozostávajúci z individuálnej 

mentálnej projekcie vedomostí, pocitov a celkových dojmov o regióne cestovného ruchu 

(BALOGLU, MCCLEARY 1999). 

 Všeobecná štruktúra formovania obrazu regiónu (Baloglu a McCleary) 

Stimulačné faktoryObraz regiónuOsobné faktory

zdroj: Baloglu a McCleary 1999, s. 870

Psychologické 
 Hodnoty
 Motivácie
 Osobnosť
Sociálne
 Vek
 Vzdelanie
 Rodinný stav
 Iné

 Kognitívny/
percepčný obraz

 Afektívny obraz

 Celkový obraz

 Informačné zdroje 
Množstvo
Typ

 Predošlé skúsenosti

 Distribúcia

 
zdroj: Baloglu a McCleary 1999, s.870  

Obrázok 1 predstavuje schematický výstup štruktúry formovania obrazu regiónu, ktorú 

skonštruovali Baloglu a McCleary na základe vývoja problematiky v predošlých prácach. 

Obraz regiónu je formovaný dvomi množinami faktorov osobných a stimulačných. Osobné 

faktory závisia od jednotlivca, vnímateľa, teda konštruktéra obrazu a skladajú sa 

z psychologických aj sociálnych charakteristík. Stimulačné faktory vychádzajú z vonkajších 

podnetov ako sú informačné zdroje, no aj predošlé skúsenosti.  Osobné a stimulačné faktory sa 

podieľajú na tvorbe obrazu regiónu.  

Kognitívny/percepčný obraz sa odvíja od vedomostí a poznatkov o regióne, pričom afektívny 

obraz je založený na pocitoch, či už sympatiách alebo antipatiách.  Panuje široká zhoda v 

názore, že kognitívny/percepčný obraz podmieňuje afektívny, respektíve ho predchádza. Inak 

povedané, znalosti o regióne ovplyvňujú pocity k regiónu. Dá sa povedať, že afektívny obraz 

je závislý od kognitívneho/percepčného obrazu. Celkový obraz regiónu je výsledkom 

kognitívno/percepčného a afektívneho obrazu (BALOGLU, MCCLEARY 1999). Schéma poslúžila 

autorom ako základná premisa na vytvorenie vývojového modelu determinantov obrazu 

regiónu cestovného ruchu v iniciálnom štádiu, teda pred návštevou regiónu (Obrázok 2). 

Silno inšpirovaná tandemom Baloglu a McCleary prispela do teoretickej bázy obrazu regiónu 

cestovného ruchu dvojica ekonómiek zo Španielska Asunciòn Beerliová a Josefa D. Martínová.  

Modifikovali model formovania sa obrazu regiónu (Obrázok 3), pričom vychádzali z hypotézy, 

že existujú rozdiely medzi obrazom, ktorí majú prvonáštevníci (pre-visit image) a obrazom, 

ktorí majú vracajúci sa návštevníci, teda obrazom po osobnej skúsenosti (post–visit image).   
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 Vývojový model determinantov obrazu regiónu cestovného ruchu pred návštevou 
regiónu (Baloglu a McCleary) 

Celkový obraz

Množstvo 
informačných zdrojov

zdroj: Baloglu a McCleary 1999, s. 871

Rozmanitosť 
informačných zdrojov

Vek

Sociopsychologická 
turistická motivácia

Percepčno/kognitívne 
hodnotenie

Afektívne hodnotenieVzdelanie

 
zdroj: Baloglu a McCleary 1999, s.871 

 Model formovania obrazu regiónu cestovného ruchu (Beerli, Martín, 2004) 

Informačné zdroje

Vnímaný obraz regiónu cestovného ruchu

Celkový obraz

Kognitívny obraz

Afektívny obraz

Sekundárne
   Indukované
   Prirodzené
   Autonómne

Primárne
   Osobné skúsenosti
   Intencia návštevy  

Osobné faktory

Motivácia

Dovolenkový zážitok

Socio-demografické charakteristiky

zdroj: Beerli, Martín 2004, s. 660
 

zdroj: Beerli, Martin, 2004, s.660 

Za ďalší ich prínos sa považuje rozvinutie atribútov determinujúcich úroveň obraz regiónu. Tie 

rozdelili do deviatich kategórii (BEERLI, MARTÍN 2004): 

1. Prírodné podmienky  
2. Možnosti turistických aktivít  

3. Kvalita životného prostredia  
4. Základná infraštruktúra  
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5. Kultúra, história a umenie  
6. Spoločenské prostredie  
7. Turistická infraštruktúra 

8. Politické a ekonomické atribúty  
9. Atmosféra miesta  

Pri týchto atribútoch je viditeľná paralela s atribútmi konkurencieschopnosť regiónu 

cestovného ruchu. Tento obsahový prienik len potvrdzuje význam obrazu/povedomia 

v koncepte konkurencieschopnosti autorov Ritchieho a Croucha.  

2.2 Úloha manažmentu pri stimulácií obrazu regiónu 
cestovného ruchu 

Cestovný ruch predstavuje významné hospodárske odvetvie. Tak ako v každom odvetví, kde 

existuje široká konkurencia aj v cestovnom ruchu je dôležitá neustála inovácia 

a napredovanie s konkurenciou. K tomu je však nevyhnutne potrebná koordinácia celého 

procesu. Živelný vývoj nedokáže zabezpečiť požiadavky dnešného skúseného a náročného 

návštevníka. „Významný nárast vplyvu cestovného ruchu na štátne ekonomiky a tiež 

dynamicky sa rozširujúca konkurencia nových regiónov cestovného ruchu núti turistický 

marketing k potrebe stále viac (cielene) ovplyvňovať rozhodnutia potenciálnych 

návštevníkov“ (ECHTNER, RITCHIE 2003).  

Šíriteľmi regionálneho marketingu (v angl. zaužívaný termín destination marketing) sú 

orgány manažmentu na viacerých úrovniach. Prvopočiatky organizovaného cestovného 

ruchu sa datujú k druhej polovici 19. storočia v podobe  „obchodných komôr“ či združení 

cestovného ruchu. Prvá turistická kancelária, slúžiaca aj ako koordinačný orgán cestovného 

ruchu, vznikla v roku 1875 vo francúzskom meste Gerardmer. Nasledoval ju holandský 

Valkenburg v roku 1885 a francúzsky Grenoble v roku 1889 (GOELDNER, RITCHIE 2009). 

V súčasnosti je možné orgány manažmentu cestovného ruchu na všeobecnom chápaní 

rozdeliť na tri úrovne: makro, mezo a mikro. Tento trojúrovňový princíp aplikačne použili 

Werthner a Ricci, ktorí členia orgány regionálneho marketingu na „národnú, regionálnu a 

lokálnu úroveň“, respektíve „národné, regionálne a lokálne orgány cestovného ruchu“ 

(WERTHNER, RICCI 2004). Encyklopédia cestovného ruchu obdobne poukazuje na typickú 

hierarchiu organizácií cestovného ruchu na národnú, cez regionálnu až lokálnu, ktorá 

predstavuje mestá, pripadne strediská cestovného ruchu (JAFARI 2000). Národná úroveň 

predstavuje celoštátnu úroveň a orgánom zodpovedným za rozvoj regionálneho marketingu 

je poverená verejná inštitúcia, spolupracujúca však aj s inými subjektmi. Výkonným 

orgánom je NTO (z angl. national tourism organization), teda národná turistická 

organizácia. Jej úlohou je zastrešovať marketingové aktivity na najvyššej, celoštátnej úrovni. 
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Druhú, regionálnu úroveň predstavujú regióny cestovného ruchu, v ktorých sa prejavilo 

integračné úsilie postavené či už na historickej celistvosti, či identite ako takej. Výkonným 

orgánom regionálnej úrovne sú DMO z anglického Destination Managment Organization, 

niekedy aj Destination Marketing Organization. „Predstavujú hlavnú riadiacu jednotku 

zodpovednú za vedenie, koordináciu, stimuláciu a  rozvoj cestovného ruchu ako 

aj monitoring a marketing regiónu cestovného ruchu“ (JAFARI 2000). Podnetom na vznik 

riadiacich organizácií cestovného ruchu bolo zlepšenie efektívnosti v ekonomickej rovine. 

Preto aj terminologicky prevláda ekonomická línia. „DMO existujú viac ako 100 rokov, ich 

účelom je prepojiť predávajúceho (subjekt cestovného ruchu) a kupujúceho (návštevník), 

prepojiť dopyt s ponukou, producentov so zákazníkmi, zaisťovať pozíciu regiónu cestovného 

ruchu na trhu a jeho propagáciu ako značky cestovného ruchu“ (POLLOCK 1995). 

DMO niektorí autori chápu ako hlavne marketingovú organizáciu, respektíve v realite sa 

niektoré organizácie venujú len marketingovej funkcii. „DMO sú organizácie, ktoré boli 

založené k propagácií destinácii (regiónov cestovného ruchu) potenciálnym návštevníkom“ 

(Gartrell 1994 in PARK, GRETZEL 2007).  

Komplexnejšiu definíciu ponúka Svetová turistická organizácia pod správou OSN. „DMO 

predstavuje zaužívaný koncept riadenia regiónu cestovného ruchu vo fungujúcich 

systémoch. Hlavnou úlohou DMO sú propagačné a marketingové aktivity, pozostávajúce 

z identifikácie strategických cieľových skupín, manažovanie obrazu región, umiestnenia 

regiónu na trhu a brandingu. V širšom kontexte sú zodpovedné za kvalitu manažmentu 

regiónu cestovného ruchu“ (UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION 2004).  

V týchto súvislostiach je vhodné rozviesť tému marketing a marketingové aktivity 

v kontexte s obrazom regiónu cestovného ruchu.  

Definícia marketingu cestovného ruchu opäť podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu 

pod správou OSN – UNWTO znie: „Marketing cestovného ruchu pokrýva všetky aktivity a 

procesy, ktoré spájajú obidve strany (predajca – zákazník). Reaguje na požiadavky 

spotrebiteľov a konkurenčného prostredia. Predstavuje kontinuálne koordinovanie činnosti 

spojených s efektívnou distribúciou produktu na potenciálnych trhoch, zahŕňa tvorbu 

rozhodnutí o produkte, brandingu, cene, trhovej segmentácií, propagácií a distribúcií“ 

(UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION 2004). American Marketing 

Association pod pojmom marketing cestovného ruchu rozumie „koordináciu a súbor 

procesov pre tvorbu, komunikáciu a distribúciu hodnôt zákazníkom a manažovanie vzťahov 
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so zákazníkom spôsobom, ktorý je výhodný pre organizáciu (región cestovného 

ruchu)“(AMERICAN MARKETING ASSOCIATION 2014). 

Jednou z najdôležitejších marketingových úloh DMO je ovplyvňovanie obrazu regiónu 

cestovného ruchu v rozsahu jemnej stimulácie až úplnej zmeny celého obrazu v závislosti 

od potreby a cieľov regiónu cestovného ruchu. UNWTO chápe obraz regiónu cestovného 

ruchu ako „zhluk všetkých predstáv, ktoré majú zákazníci o regióne z vlastných skúseností 

alebo nepriamych informačných zdrojov. Obraz nie je statický a homogénny, podlieha 

a mení sa na základe interných a externých faktorov“ (UNITED NATIONS WORLD TOURISM 

ORGANIZATION 2004). Obraz regiónu teda predstavuje integrálny prvok krajiny, ktorý je 

objektom marketingových aktivít pre regióny cestovného ruchu a ich DMO. „Každé miesto 

má vlastný obraz..., nie každé je však pod vplyvom marketingovej kontroly“ (Papadopoulos, 

Heslop 2002 in NADEAU, HESLOP, O´REILLY, LUK 2008).  

Práve tu tkvie podstata úlohy manažmentu regiónu cestovného ruchu cielene stimulovať 

obraz regiónu cestovného ruchu. Marketingové aktivity viažúce sa na krajinu, územie, 

región cestovného ruchu sa nazývajú územný marketing (z angl. destination marketing). 

Odborná verejnosť z ekonomického a marketingového prostredia považuje za súčasť 

územného marketingu tri procesy: tvorba značky, umiestnenie značky a vízia (z angl. 

branding, positioning a vision). Všetky tri aktivity majú za úlohu vytvárať, ovplyvňovať 

a pozitívne stimulovať obraz pre potreby regiónu cestovného ruchu. Z ekonomického 

pohľadu sa tieto aktivity podieľajú na stimulovaní dopytu po regióne cestovného ruchu.  

„Značka (z angl. brand) je rozlišovacie meno alebo symbol (logo, ochranná známka, dizajn 

obalu, určený na identifikáciu tovaru alebo služby zákazníkom za účelom odlíšenia sa od 

konkurencie“ (Aaker 1991 in PIKE 2009). UNWTO pod týmto termínom chápe „súhrn 

identity regiónu cestovného ruchu, spôsob a cestu ako región prezentuje sám seba a ako 

chce byť identifikovaný. Značka vytvára predstavu, očakávania aj prísľub potenciálnym 

návštevníkom“ (UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION 2004).  

Proces tvorby značky regiónu sa nazýva územný (destinačný) branding (z angl. destination 

branding). Predstavuje súbor marketingových aktivít, ktoré (1) podporujú vytvorenie mena, 

symbolu, loga, ochrannej známky, ktorá jednoznačne identifikuje a odlišuje región 

cestovného ruchu od konkurencie; aktivity, ktoré (2) dôsledne vyjadrujú očakávania 

z cestovateľských zážitkov pričom  sú unikátne spojiteľné s regiónom cestovného ruchu; 

aktivity, ktoré (3) slúžia na konsolidáciu a posilnenie emočného prepojenia medzi 

návštevníkom a regiónom a nakoniec aktivity, ktoré (4) znižujú náklady návštevníka pri 
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hľadaní regiónu a tiež redukujú obavy z možných rizík. Všetky tieto aktivity slúžia na tvorbu 

obrazu regiónu cestovného ruchu, ktorý má pozitívny dopad na rozhodovací proces pri 

výbere cieľového regiónu (Berthon, Hulbert & Pitt 1999, Blain, Levy & Ritchie 2005 in PIKE 

2009). Dôležitosť a do budúcna nevyhnutnosť tvorby značky ako nositeľa emócie 

pomenovali MORGAN, PRITCHARD 2005. „Súboj o budúceho zákazníka, návštevníka sa 

neodohrá cez cenu, ale cez srdce a myseľ – hlavný kľúčom k úspechu bude branding“.  

Druhý termín umiestnenie (pozicionovanie) (z angl. positioning, destination positioning), 

pozícia regiónu cestovného ruchu na trhu znamená, ako je región vnímaný aktuálnymi 

a potenciálnymi návštevníkmi na základe zážitkov, ktoré región poskytuje v porovnaní 

s konkurenčnými regiónmi  (UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION 2004). 

Umiestnenie (na trhu) regiónu cestovného ruchu do myslí potenciálnych návštevníkov je 

veľmi dôležitá úloha vytvárajúca diferenciu medzi konkurenciou. Príliš veľa úsilia 

v prímorských lokalitách pozostáva z propagovania modrého mora, bezoblačnej oblohy 

a nekončiacich zlatých pláži bez zapamätateľného sloganu (MORGAN, PRITCHARD 2005). 

Tretí termín vízia regiónu cestovného ruchu (z angl. destination vision) je vytvorený portrét 

alebo celkový obraz o želanej, budúcej destinácii, regióne cestovného ruchu. (UNITED 

NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION 2004). Je to cieľová predstava DMO o obraze 

regiónu zo strednodobého, či dlhodobého hľadiska.  

Celej šírke problematiky značky územia sa v slovenskom geografickom priestore venuje 

Kvetoslava Matlovičová. Monografia Značka územia z roku 2015 (Matlovičová 2015) 

komplexne sumarizuje proces tvorby značky a jej vplyv nie len na región cestovného ruchu. 

Vďaka širokému záberu, názorným ukážkam a zrozumiteľnému vyjadrovaniu je možné 

publikáciu priradiť k bázickej literatúre pre aplikačné potreby so značkou územia.  

Z pohľadu DMO je vhodné sa na obraz regiónu pozerať ako na neoddeliteľnú súčasť krajiny, 

respektíve konkrétneho regiónu. Obraz je tvorený rozmanitými informačnými zdrojmi, ktoré 

by mali byť systematicky podchytené. BALOGLU, MCCLEARY 1999 a neskôr BEERLI, 

MARTÍN 2004 ich rozdelili do nasledujúcich kategórii:  

o cestovné kancelárie 
o turistické brožúry 
o cestovateľské príručky 
o časopisy a noviny 
o dokumentárne žánre 
o filmy 
o televízne relácie 

o informácie od miestneho 
obyvateľstva 

o ústne informácie od priateľov 
a príbuzných, od ľudí s osobnými 
skúsenosťami s regiónom 

o televízna, rozhlasová a printová 
reklama 

o internet (službaWorld Wide Web)
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Posledný menovaný je síce pomerne novým médiom (komerčné využitie od roku  1992), no 

jeho pozícia ako informačného zdroja pri získavaní informácií a plánovaní pobytu je v dnešnej 

dobe rozhodne dominantná. Taktiež aj dosah internetu na celý proces tvorby obrazu regiónu 

cestovného ruchu. Internet sa stal veľmi dôležitým nástrojom v cestovnom ruchu, nie len 

z dôvodu umožnenia prístup k produktom a službám prostredníctvom elektronického 

komunikačného kanála, ale aj z dôvodu obrovského informačného prostredia, ktorý ponúka 

(TURBAN, LEE, KING, CHUNG, 2000). 

„Cestovný ruch sa radí medzi informačne orientované odvetvia a internet môže poskytnúť 

bohatý a dynamický priestor na poskytovanie a výmenu informácií“ (HO, LEE 2007).  

Ako už bolo spomenuté, internet výrazne zmenil fungovanie celého odvetvia cestovného ruchu. 

Adaptácii na nové podmienky sa museli prispôsobiť aj regióny a ich manažment. „Internet 

spôsobil revolúciu v spôsobe ako DMO poskytujú informácie a ako komunikujú so svojimi 

potenciálnymi návštevníkmi“  (Wőber 2003 in PARK, GRETZEL 2007).  

Internet spôsobil paradigmatickú zmenu vo fungovaní cestovného ruchu. Návštevník si vie 

samostatne zostaviť plán cesty v podobe celého itineráru. „Dostupnosť informácií na internete 

dovolilo ľuďom nielen hľadať informácie, ale ich oprávnilo plánovať a realizovať individuálne 

itineráre, čo spôsobilo revolúciu v turistických informačných zdrojoch“ (BUHALIS 2000). A pri 

svojom výbere sa nespolieha len na názor predajcu, či manažmentu regiónu cestovného ruchu. 

„Internet radikálne zmenil komunikáciu prechodom od tradičných médií, založených na 

monológu a jednostrannej komunikácií (jazyk touroperátorov – cestovných kancelárií) do 

elektronického jazyka návštevníkov“(GOVERS, GO, KUMAR 2007), pod čím chápeme zdieľanie 

vlastných názorov a skúseností návštevníkov (sociálne siete ako tripadvisor.com). 

Zo služby world wide web sa stal efektívny, ekonomický a adresný nástroj marketingu 

cestovného ruchu. Predstavuje priestor, ktorý dokáže sám o sebe vytvoriť obraz. „Marketing 

cestovného ruchu na internete sa stal realitou pre väčšinu DMO a zároveň znamená obrovské 

možnosti a výzvy pre tieto organizácie“ (Gretzel, Yuan, Fesenmaier 2000 in PARK, GRETZEL 

2007). Aj ďalší autori sa zhodli na tom, že internet sa ukazuje ako efektívny nástroj pre 

regionálny marketing. „Prevláda názorový konsenzus, že internet slúži ako efektívny 

marketingový nástroj v cestovnom ruchu“ (Buhalis 2003; Buhalis & Law 2008 in LAW, QI, 

BUHALIS 2010). Táto myšlienka bola dokázaná výskumom, ktorý porovnáva potenciálnych 

návštevníkov využívajúcich internetové stránky ako zdroj informácií so skupinou, ktorá 

využíva tradičné zdroje informácií. Výskum dopadol ďaleko úspešnejšie v prospech internetu 

(SO, MORRISON 2003). Internet, konkrétne stránky dvoch amerických regiónov cestovného 



36    

 

 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

ruchu dokázali k návšteve presvedčiť dve tretiny respondentov, pričom respondentov 

nepoužívajúcich internet by sa rozhodlo k uskutočneniu cesty len necelá tretina. Štúdia 

dokazuje väčšiu efektívnosť internetu ako nástroja regionálneho marketingu a teda aj tvorby 

obrazu regiónu cestovného ruchu. Aj tento výskum poukazuje na dôležitosť využívania 

internetu, rovnako aj Richard Perdue vystihol dôležitosť tohto média a jeho využitie pre 

subjekty cestovného ruchu. „Výskumy v cestovnom ruchu demonštrujú, že dizajn internetových 

stránok a celkový marketing na internete prispievajú k efektívnej distribúcii informácií, kvalite 

produktu a služieb a budovaniu značky“. (PERDUE 2002) 

Vývoj internetu a prehlbovanie jeho dôveryhodnosti od deväťdesiatych rokov pokračuje 

obrovskou rýchlosťou. Dnes už pred každou DMO nestojí otázka či využívať internet. To 

prestavuje existenčnú samozrejmosť. Otázka znie, ako sa má internet využívať čo 

najefektívnejšie. „Pochopenie predstáv užívateľa je kľúčovým momentom pri vývoji úspešnej 

internetovej stránky o cestovnom ruchu“ (Benckendorff 2006; Davidson & Yu 2005; Law & 

Ngai 2005 in LAW, LEUNG, BUHALIS 2009). Vďaka tomu vyplynula aj nová povinnosť pre 

organizácie cestovného ruchu, neustále reagovať na rýchlo sa meniace podmienky a sledovať 

populárne aplikácie. „Proces zvyšovania efektivity internetových stránok je pre DMO kľúčový, 

no a metódy hodnotenia kvality internetových stránok musia byť schopné zachytiť a informovať 

o tomto procese“ (TIERNEY 2000). 

Internet ako dominantné médium tvorby obrazu regiónu so sebou nesie aj riziko. Ak sa  

návštevník na základe tohto obrazu rozhodne cestovať do regiónu, očakáva počas pobytu 

adekvátne zážitky s týmto obrazom. Táto téza je nemenná a neovplyvňuje ju médium, ktoré 

obraz vytvorí. „Predstava návštevníka o regióne cestovného ruchu je odvodená z obrazu, ktorý 

má návštevník o regióne“ (GARTNER 1993). No pri možnostiach, ktoré poskytuje internet 

s atraktívnou a interaktívnou prezentáciou obrazu, existuje riziko, že obraz svojimi 

očakávaniami  predstihne realitu, čomu by sa mali DMO pri stimulácií obrazu vyhýbať.  

Sociálne siete sú novou výzvou a trendom v územnom marketingu. Tvorba vlastných komunít 

a intenzívna komunikácia zo strany DMO prostredníctvom sociálnych médií predstavuje 

dôležitý prvok v náplni ich práce. Sociálne média dovoľujú pre DMO poskytovanie 

personalizovaných služieb pre individuálnych návštevníkov, čím vytvárajú úplne nové 

marketingové stratégie. Menia tiež spôsoby spotrebiteľského správania sa, vplývajú na lojalitu 

návštevníkov (ZENG, GERRITSEN 2014). Sociálne siete predstavujú flexibilný priestor na priame 

oslovenie potenciálnych návštevníkov napríklad pri organizovaných podujatiach. Rovnako na 
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nepriame oslovenie prostredníctvom tzv. influencerov a ich odporúčaniam, ktoré môžu 

významne zavážiť v rozhodovacom procese potenciálneho návštevníka.  

Konkurencia v cestovnom ruchu je veľmi vysoká.  Tento fakt sám o seba kladie na organizácie 

destinačného manažmentu vysoké nároky. Samozrejmosťou pri stimulácií obrazu regiónu 

cestovného ruchu by mala byť koncepčnosť a obsahové naplnenie postupnosti – značka, 

umiestnenie, vízia.  Dávať dôraz na autentickosť a vyváženosť reality a obrazu, tak ako na ňu 

odkazuje vo svojom koncepte Gartner a zdôrazňuje ju Pike. „Spokojnosť návštevníka 

s výberom regiónu cestovného ruchu súvisí vo vzájomnom porovnaní prvotného obrazu a 

jeho empirickou skúsenosťou s regiónom (naplnenie očakávaní, predpokladov o regióne)“ 

(Pike 2002). Flexibilne reagovať na  aktuálne trendy a prispôsobovať formy komunikácie 

potenciálnymi návštevníkmi, ako zdôrazňuje Tierney. Morgan s Pritchardom rozoznali 

zaujímavú skutočnosť, že mnohé regióny cestovného ruchu majú v porovnaní s konkurenciou 

veľmi podobnú ponuku prezentovania sa. Využívajú obdobný jazyk všetkých možných 

superlatívov o vlastnom regióne (MORGAN, PRITCHARD 2005). Z tohto pohľadu predstavuje 

konkurenčnú výhodu schopnosť odlíšenia sa. 

2.3 Použité metódy hodnotenia obrazu regiónu cestovného ruchu 
Rozmach a nové možnosti, ktoré priniesol internet pre manažment a marketing cestovného 

ruchu, vyústili aj vo vedeckej obci k ešte intenzívnejšiemu a v posledných rokoch čoraz 

exaktnejšiemu hodnoteniu obrazu regiónu cestovného ruchu. Metódy na hodnotenie obrazu 

regiónov cestovného ruchu je možné rozdeliť na dve skupiny – kvantitatívne a kvalitatívne.  

Kvantitatívne metódy majú vo všeobecnosti množstvo výhod oproti kvalitatívnym. 

Zameriavajú sa na konkrétne atribúty regiónu a vo všeobecnosti si nevšímajú holistický aspekt. 

Štruktúrované metódy hodnotia kognitívny a afektívny obraz  v podobe mnoho-atribútového 

zoznamu pomocou sémantického diferenciálu (BALOGLU, MANGALOGLU 2001), respektíve 

pomocou Likertovej škály. Tieto hodnotiace škálové metódy slúžia na získanie normatívnych 

dát. Kvalitatívne (neštruktúrované) metódy sú využiteľné pri hodnotení práve holistického 

aspektu obrazu regiónu cestovného ruchu. Výstupy sú horšie porovnateľné a štatisticky 

využiteľné (JENKINS 1999, STEPCHENKOVA, MORRISON 2008). Sú nápomocné pri zachytení 

špecifických vlastností a aury pri obraze regiónu (ECHTNER, RITCHIE 2003). Slúžia na 

individuálne hodnotenie konkrétneho obrazu regiónu cestovného ruchu. 

Významnú pozíciu v problematike hodnotenia obrazu regiónu cestovného ruchu zastáva 

tandem odborníkov Charlotte M. Echtnerová a J. R. Brent Ritchie. Vo svojej dlhodobej práci 

zostrojili schematickú metódu hodnotenia, ktorú postupne vylepšovali. Navrhli 
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trojdimenzionálne prekrývajúce sa kontinuum obrazu regiónu, ktoré malo vytvoriť 

štandardizovanú podobu obrazu cestovného ruchu aplikovateľnú na hociktorý región. Inak 

povedané výstupom je verbálny opis obrazu regiónu cestovného ruchu zaznamenaný formou 

obsahovej analýzy kombináciou štruktúrovaných a neštruktúrovaných metód (CHOI, LEHTO, 

MORRISON 2007; PAN, LI 2011). 

 Tvorba obrazu v maloobchode (Martineau, 1958) 
 

zdroj: Echtner, Ritchie 2003, s.40 

Základný koncept Echtnerovej a Ritchieho vychádzal z práce Martineau z roku 1958 odborníka 

na marketing (Obrázok 4). Načrtol model štyroch základných prvkov podieľajúcich sa na tvorbe 

obrazu v maloobchode, teda obraz predajne, vytvorený zákazníkom. Prvky vnímal vo forme 

kontinuí. „Funkčné vlastnosti sú definované ako priamo pozorovateľné a merateľné (ceny), 

zatiaľ čo psychologické vlastnosti nemôžu byť priamo merateľné (prívetivosť, atmosféra)“ 

(Martineau 1958 in ECHTNER, RITCHIE 2003). 

Echtnerová s Ritchiem pri aplikovaní modelu formovania obrazu regiónu cestovného ruchu, si 

prispôsobili teoretické východiská z maloobchodu. „Obraz regiónu cestovného ruchu by sa mal 

predstavovať ako dvojzložkové spojenie takých prvkov, ktorým sa dá pripísať vlastnosť 

a takých, ktoré sú holistické“ (Echtner, Ritchie 1991 in STEPCHENKOVA, MORRISON 2008). 

Takto sprvoti chápali obraz regiónu cestovného ruchu, pričom: „Každý z prvkov obrazu regiónu 

cestovného ruchu pozostáva z funkčných, hmotných, materiálnych vlastností a tiež 

z psychologických, abstraktných vlastností“ (Echtner, Ritchie 1991 in STEPCHENKOVA, 

MORRISON 2008). Týmto spôsobom sa snažili ohodnotiť obraz regiónu cestovného ruchu na 

príklade Nepálu (Obrázok 5). 

 

 

 

Funkčné, hmotné vlastnosti 

Psychologické, nehmotné vlastnosti 

Individuálne prvky  

(Attributes) 
Komplexné prvky 

všeobecné pocity, 

atmosféra

vysoké ceny, 

rozmiestnenie tovaru 

 

mentálny obraz priestorov 

(predajne) 

prívetivosť obsluhy,  

jednoduchosť  

výmeny tovaru 
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 Obraz Nepálu na príklade dvoch dimenzií 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Echtner, Ritchie 2003, s.43 

Neskôr Echtnerová a Ritchie doplnili pôvodný model o tretiu dimenziu, ktorá bola prehliadnutá 

pri predošlých výskumoch. Je to všeobecno-špecifické kontinuum (Obrázok 6).  

Prvá dimenzia: Atribútno-holistické kontinuum, kde obraz regiónu cestovného ruchu obsahuje 

vnímanie individuálnych prvkov (vlastností) regiónu a postupne prechádza až ku komplexnému 

dojmu.  

 Dimenzie prvkov podieľajúcich sa na tvorbe obrazu regiónu cestovného ruchu 
 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: Echtner, Ritchie 2003, s.43 

Druhá dimenzia: Funkčno-psychologické kontinuum. Každý obraz obsahuje priamo 

pozorovateľné (funkčné, materiálne) a tiež abstraktné (psychologické) charakteristiky. Funkčné 

vlastnosti pozostávajú z najviac merateľných a pozorovateľných atribútov, zatiaľ čo 

psychologické vlastnosti sú tvorené nehmotnými, pocitovými prvkami. Funkčno-psycholgické 

kontinuum sa podobá na kognitívno-afektívnu typológiu obrazu regiónu cestovného ruchu pri 

klasifikáciách iných štúdii, napríklad GARTNER 1993 či  BALOGLU, MCCLEARY 1999.   

Funkčné, hmotné vlastnosti 

Psychologické, nehmotné vlastnosti 

Individuálne prvky Komplexné prvky 

- chladná klíma 
- nízke ceny 
- zničené cesty 
- chabý nočný život 

- mentálny obraz, opis krajiny 
(hory, vidiek) 

- priateľskí ľudia 
- dobrá bezpečnosť 

- všeobecné pocity, atmosféra 
(mystickosť)  

Funkčné, hmotné vlastnosti 

Psychologické, nehmotné vlastnosti 

Individuálne prvky Komplexné  prvky 

Všeobecné 

Špecifické 
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Tretia dimenzia: Všebecno-špecifické kontinuum. Obraz sa môže pohybovať v rozsahu 

všeobecných, spoločných čŕt a vlastností, ktoré sú použiteľné pre všetky regióny cestovného 

ruchu až po jedinečné, špecifické, použiteľné pri jednom alebo pár regiónoch cestovného ruchu. 

Obraz regiónu cestovného ruchu môže byť hodnotený od všeobecno-funkčných a všeobecno- 

psychologických vlastností po tie, ktoré sú založené na špecifických rysoch, podujatiach, 

pocitoch, či aurách. Echtnerová a Ritchie pokračujú vo vysvetľovaní: „Na jednej strane 

kontinua môže obraz regiónu cestovného ruchu obsahovať všeobecno-funkčné vlastnosti ako 

úroveň cien, doprava, infraštruktúra, možnosti ubytovania, klimatické pomery, atď. Obraz sa 

môže taktiež hodnotiť na základe všeobecno-psychologických vlastností ako úroveň 

pohostinnosti, bezpečnosť, kvalita služieb, či povesť. Na druhom konci kontinua môže obraz 

regiónu cestovného ruchu zahrňovať špecifické prvky, či podujatia (špecificko-funkčné 

vlastnosti) alebo auru, genius loci (špecificko-psychologické vlastnosti)“ (ECHTNER, RITCHIE 

2003). 

Špecificko-funkčné vlastnosti sú ľahšie preukázateľné. Ako príklady pri obrazoch regiónov 

cestovného ruchu uvádzajú Indiu s obrazom Tádž Mahalu, Kaliforniu s Disneylandom, Brazíliu 

s amazonskou džungľou, či karneval v Riu de Janeiro, no a v spojitosti s Nepálom uvádzajú 

Mount Everest. Naopak, príklady špecificko-psychologických vlastnosti sú ťažšie 

preukázateľné, napriek tomu sa mnoho miest vyznačuje špecifickou atmosférou. Paríž je 

všeobecne vnímaný ako romantický, Mexiko ako ospalé, Nepál ako mystický. (ECHTNER, 

RITCHIE 2003). 

Pri aplikácii modelu na meranie a hodnotenie konkrétneho obrazu regiónu cestovného ruchu 

pracuje Echtnerová s Ritchiem s respondentmi, ktorí odpovedajú na tri otvorené otázky. 

1. „Aký obraz/predstava alebo charakteristika Vás napadne, keď premýšľate o XXX ako 

turistickej destinácii?“  

2. „Ako by ste opísali atmosféru alebo náladu, ktorú očakávate, že zažijete počas návštevy 

XXX?“ 

3. „Prosím Vás napíšte zoznam charakteristických alebo jedinečných turistických atrakcii, 

ktoré si myslíte, že sú v XXX.“ 

Prvé dve otázky sa zameriavajú na komplexné (holistické) prvky, pričom prvá otázka je viac 

funkčne a druhá psychologicky orientovaná, respektívne prvá pokrýva funkčno-komplexné 

prvky a druhá psychologicko-komplexné prvky, pričom výstupy a analýza týchto otázok boli 

pomenované ako „stereotypný obraz“ a „afektívny obraz“, ktorý vytvárajú. Komplexné 
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(holistické) prvky sú dôležité k pochopeniu ako je región zaradený v mysliach respondentov 

(potenciálnych návštevníkov) a aké sú prevládajúce stereotypy viažúce sa k  regiónu. 

Tretia otázka sa zameriava na unikátne, špecifické prvky obrazu regiónu cestovného ruchu 

a tvorí „špecifický obraz“ (STEPCHENKOVA, MORRISON 2008).  Model Echtnerovej a Ritchieho 

ďalej úspešne rozvíjali výskumné štúdie od Stepchenkovej a Morrisona. Dnešné štúdie pri 

hodnotení a meraní obrazu regiónu cestovného ruchu stále využívajú tri otvorené otázky 

prevzaté od Echtnerovej a Ritchieho, no terminológiu používajú z práce Stepchenková 

a Morrison 2008 (PAN, LI 2011). Popularita modelu Echtnerovej a Ritchieho tkvie jednak 

v jednoduchosti a snahe o vyváženosť medzi kvantitatívnymi a kvalitatívnymi technikami pri 

hodnotení obrazu. 

Pre aplikačnú prax je vhodné sledovať aj mieru pozitívnosti obrazu. Ako už bolo spomenuté 

región s pozitívnym obrazom má väčšiu pravdepodobnosť výberu v rozhodovacom procese. 

Kvantifikovanie miery pozitivity obrazu však autori nerozviedli. Príklad je možné nájsť 

v hodnotení imidžu značky Thajska u slovenských respondentov (MATLOVIČOVÁ, 

KOLESÁROVÁ 2012 in MATLOVIČOVÁ 2015). Autorky rozdelili prvky obrazu do dvoch kontinuí. 

Na hmotné (funkčné) a nehmotné (psychologické) a zároveň na pozitívne a negatívne. Ako 

samé tvrdia, výsledok do značnej miery záleží na osobe analytika. 

Model Echtnerovej a Ritchieho je možné považovať za najucelenejšiu podobou hodnotenia 

obrazu regiónu cestovného ruchu pred komerčným využitím internetu ako nového média 

a celkovo pred masívnym rozvojom informačných technológií. Niežeby internet 

diskvalifikoval tento postup hodnotenia a merania obrazu, naopak preukázal svoju nadčasovosť 

a použiteľnosť (KONECNIK 2003, STEPCHENKOVA, MORRISON 2008). 

Druhou metódou hodnotenia obrazu regiónu cestovného ruchu využitou pre potreby dizertačnej 

práce je autorova vlastná metóda AQITI. Metóda AQITI (Obrázok 7) z anglického 

Accessibility and Quality of Information about Tourism on the Internet, predstavuje 

viacúrovňovú výskumnú metódu, pričom kombinuje kvantitatívne aj kvalitatívne vedecké 

postupy, ako zaužívaný postup v obdobných štúdiách. „V štúdiách zameraných na hodnotenie 

kvality internetových stránok o cestovnom ruchu využívajú výskumníci integrovanie 

kvantitatívnych aj kvalitatívnych prístupov“ (LAW, QI, BUHALIS 2010).  
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 Schéma metódy AQITI 

Metóda
AQITI 

Úroveň internetovej 
prezentácie regiónu

(hodnotiteľ) 

Virtuálny obraz regiónu 
cestovného ruchu

(respondenti) 

Analýza web stránok,
 indikátor HKI , graf 

VIIG

Poznanie (mapovanie) reálneho stavu 
cestovného ruchu v regióne

Dlhodobý výskum
 

Krátkodobý 
(Nárazový) 

výskum
 

Nepriame nástroje 
internetovej prezentácie

 

časť 1 časť 2

Priame nástroje 
internetovej prezentácie , 
regionálne web stránky 

 

Výskum hodnotenia 
elektronickej 
komunikácie

Monitorovanie 
mimoregionálnych 

internetových stránok

zdroj: autor  

Obraz regiónu cestovného ruchu v línii Johna Hunta je vnímaný ako mentálny konštrukt, ktorý 

je závislý od jednotlivca, tvorcu tohto obrazu. Tento princíp je vhodné uplatniť aj pri virtuálnom 

obraze, teda obraze, ktorý je vytvorený na základe jedného, dnes dominantného informačného 

média a to internetu. Z dôvodu tohto vnímania obrazu má metóda AQITI dve hlavné časti. 

Pričom najdôležitejšou diferenciáciou oboch častí je hodnotiteľ. Prvá časť „Úroveň 

internetovej prezentácie regiónu“ je výhradne postavená na hodnotení realizátora 

(realizátorov) výskumu. Zodpovedný riešiteľ výskumu vytvára ucelenú podobu úrovne 

prezentácie a propagácie regiónu cestovného ruchu na internete. Ide prevažne o kvantitatívnu 

časť metódy AQITI, kde najdôležitejším výstupom je hodnotenie vybraných internetových 

stránok o cestovnom ruchu pomocou indikátora HKI (hodnota kvality internetovej stránky) 

a zostrojenie grafu VIIG (virtual image impact graph). Druhá časť metódy AQITI „Virtuálny 

obraz regiónu cestovného ruchu“ je postavená na vytvorení a hodnotení virtuálneho obrazu 

skúmaného regiónu pomocou respondentov. Táto  časť metódy AQITI využíva kvalitatívne 

postupy hodnotenia. Práve dlhodobý výskum bol aplikovaný pre potreby dizertačnej práce.  

Na identifikovanie konkurenčných výhod na základe hodnotenia obrazu regiónu boli využité 

výsledky autorových dlhodobých výskumov realizovaných v rôznych kultúrnych prostrediach.  

Hodnotenie virtuálneho obrazu regiónu cestovného ruchu je podmienené vzťahom medzi 

regiónom, ktorého obraz vytvárame a obraz vytvárajúcou skupinou ľudí. Ak má byť obraz 

korektný, je potrebné, aby skupina respondentov bola konkrétna a kompaktná. Je potrebné 

jednoznačne vymedziť homogenizujúci činiteľ skupiny. Podstatným faktorom, ktorý 

diferencuje virtuálne obrazy je jazyk, ktorým je sprostredkovaná informácia o regióne na 

internete. Pri výbere respondentov považujeme rodný jazyk za hlavné kritérium. Rodný jazyk 
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v širšom zmysle celé geografické, respektíve kultúrne prostredie skupiny (respondentov), ktorá 

sa podieľa na jeho tvorbe. Na príklade štúdie STEPCHENKOVA, MORRISON 2008 ide o obraz 

Ruska ako krajiny cestovného ruchu vo vnímaní obyvateľov USA. 

Ďalším podstatným faktorom je úroveň znalostí o skúmanom regióne. V práci STEPCHENKOVA, 

MORRISON 2008 autori vychádzali z hypotézy, že respondenti zo Spojených štátov, ktorí 

navštívili Rusko, majú pozitívnejší obraz ako respondenti bez osobnej skúsenosti. Vo 

všeobecnosti je dôležité robiť rozdiel medzi respondentmi „s“ a „bez“ osobnej skúsenosti 

s hodnoteným regiónom. Pre korektnosť hodnotenia je nevyhnutné poznať počiatočnú 

informačnú úroveň respondentov, ktorí sa spolupodieľajú na tvorbe obrazu regiónu cestového 

ruchu.  Rozdielom medzi návštevníkmi s a bez osobnej skúsenosti sa zaoberali BALOGLU, 

MCCLEARY 1999 v ich výskumnej štúdii o Turecku, Grécku a Taliansku na respondentoch zo 

Spojených štátov, v ktorej potvrdili, že pre obraz regiónu cestovného ruchu je dôležitý kultúrny 

vplyv, pod ktorým sa vytvára. 

Najvýznamnejší výskum na túto tému realizovali Chen a Kerstetter v roku 1999 in LEISEN 

2001. Skúmali obraz vidieka v Pennsylvánii, pričom ako vzorku využili zahraničných 

študentov. Z ich štúdie sa dá vyvodiť, že v rôznych kultúrnych prostrediach vzniknú rôzne 

obrazy toho istého regiónu.  

Pri tvorbe virtuálneho obrazu je preto nevyhnutné pracovať s konkrétne zadefinovanou 

skupinou respondentov s homogenizujúcim kultúrnym prvkom. Do vplyvu kultúrneho 

prostredia na virtuálny obraz významne zasahuje vzdialenosť medzi návštevníkom 

(respondentom) a hodnoteným regiónom cestovného ruchu. Autori DAVIDSON, YU 2005 

publikovali príspevok, v ktorom analyzovali internetové stránky cestovného ruchu o Taiwane 

z pohľadu „západného“ návštevníka. Takto široko zadefinované kultúrne prostredie bolo 

v tomto prípade dostatočné. Vo všeobecnosti exotický návštevník (v zmysle vzdialenosti) 

vníma a hodnotí región, krajinu či svetadiel zjednodušenejšie ako celok, naproti tomu 

návštevník z geograficky bližšej lokality k regiónu cestovného ruchu môže byť náchylnejší na 

detaily. Takže aj obraz regiónu by mal byť bohatší a pestrejší. V súvislosti s témou rozdielnych 

hodnôt a preferencií účastníkov cestovného ruchu, publikoval Kozak v roku 2007 štúdiu 

o Turecku, v ktorej zistil, že rozličné národnosti (sledoval 36) využívajú rozličné informačné 

zdroje (KOZAK 2007). 

Pri hodnotení virtuálneho obrazu regiónu cestovného ruchu je teda nevyhnutné sledovať 

množinu identifikačných atribútov respondentov: kultúrna príslušnosť prostredníctvom 

národnosti a používaného jazyka na zber informácií, úroveň skúsenosti o skúmanom regióne (s 
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alebo bez osobnej skúsenosti s regiónom). Počet respondentov potrebných k zostaveniu 

platného virtuálneho obrazu regiónu je naďalej spornou témou. V práci PIKE 2002 je sumár 

realizovaných výskumov na tému hodnotenia obrazu regiónu so zapojením respondentov. Počet 

respondentov sa vo výskumných štúdiách pohybuje od jednociferného počtu po 10 531 

respondentov v práci Murphy, Pritchard 1997 in PIKE 2002 zameranej na odhalenie vplyvov na 

tvorbu obrazu o cenovej úrovni v meste Victoria v kanadskej Britskej Kolumbii. Približne 

štvrtina zo 130 prác medzi rokmi 1973 – 2000, ktoré využili respondentov na hodnotenie obrazu 

regiónu cestovného ruchu z rôznych uhlov pohľadu, využila na prieskum do 100 účastníkov.  

Virtuálny obraz má obmedzenú platnosť vzťahujúcu sa na viacero limitov. Jednak je to časová 

dimenzia – platnosť sa vzťahuje na termín realizácie výskumu. Ďalej  sociálna dimenzia – 

platnosť sa vzťahuje na zvolenú skupinu respondentov (kultúrne prostredie, sociálny status, 

prípadne vek respondentov a vzájomné kombinácie).Ostatnou je informačná dimenzia – 

platnosť sa vzťahuje na úroveň povedomia o skúmanom regióne a hlavne  rozdeľuje vzniknutý 

virtuálny obraz podľa respondentov s osobnou a bez osobnej skúsenosti.  

V dizertačnej práci bol priamo využitý dlhodobý výskum. Dlhodobý výskum je menej náročný 

na kvantitu respondentov v porovnaní s krátkodobým. Respondenti predstavujú potenciálnych 

návštevníkov, ktorí si prostredníctvom internetu hľadajú miesto realizácie jednej, priamo 

určenej aktivity cestovného ruchu, ktorá je pre hodnotený región dôležitá. Zadaný región vo 

výskumných úlohách bolo Slovensko, pričom respondenti z Česka, Maďarska a Portugalska si 

vyberali najatraktívnejšie lokality a strediská pre cykloturistiku (podkapitola 4.2). Cieľom 

dlhodobého výskumu je určiť konkurenčnú pozíciu virtuálneho obrazu regiónov vybranej 

aktivity platného pre hodnotenú skupinu respondentov. 
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3 VÝVOJ CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU 

Poloha v strede Európy, na križovatke dôležitých obchodných ciest podmieňovala mobilitu už 

v dávnych obdobiach. Na územie Slovenska prichádzali kupci a iní návštevníci po historickej 

Jantárovej ceste z juhu od Jadranu, z Talianska, Grécka a iných južných krajín, ako aj zo severu 

z Pobaltia. Pozdĺž Dunaja sa na naše územie dostávali ľudia z Nemecka a západnej Európy 

a tiež z oblasti Čierneho mora a Balkánu. Rozšírené boli aj púte na pútnické miesta na 

Slovensku. Termálne vody, ktoré využívali na kúpeľné účely už Rimania, priťahovali 

záujemcov o liečenie a podmienili už v stredoveku vznik kúpeľov (Trenčianske Teplice, 

Bojnice, Turčianske (Štubnianske) Teplice, Sliač, Piešťany) (CÁKOCI 2013). 

Okrem tradičných poľovníckych aktivít mali zámožnejší obyvatelia Slovenska záujem 

o pohoria, predovšetkým o Tatry z dôvodu vysokohorskej turistiky. Prvú známu vychádzku do 

Tatier, do doliny Kežmarskej vody podnikla z Kežmarku v roku 1565 tunajšia hradná pani 

Beate Laski Koscielicka. Cestovný ruch v Tatrách, ale aj v iných územiach Slovenska výrazne 

podporilo vybudovanie železnice v 2. polovici 19. storočia. Vznikli aj prvé turistické spolky 

(Ungarische Karpatenverein 10.8.1873 v Starom Smokovci so sídlom v Kežmarku, Polskie 

Towarzystwo Tatranskie v Krakowe), ktoré organizovali a technicky zabezpečovali turistické 

pobyty v Tatrách. Ich pričinením vyrástli v Tatrách liečebné a turistické zariadenia, rozšírila sa 

sieť turistických chodníkov a vybudovali sa horské chaty (Michaeli 1996). V Bielovodskej 

doline už v roku 1875 mal majiteľ Javoriny Theodor Aladár Salamon vybudovanú sieť 

chodníkov a v roku 1878 vybudoval útulňu na Poľane pod Vysokou, ktorú poskytol turistom 

(GULDAN 2013). 

Cestovný ruch sa začal rozvíjať aj v iných pohoriach Slovenska (Vihorlat, Slovenský kras, 

Štiavnické vrchy, Malé Karpaty, Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra). Vôbec prvým turistickým 

spolkom na území Slovenska (podľa písomnej zmienky) je Sitniansky klub (Szitnya club) 

v Banskej Štiavnici, u ktorého sa eviduje pravidelná činnosť v roku 1860 (Guldan 2013). Na 

začiatku 20. storočia sa rozšírilo lyžovanie a iné zimné športy, čo pomohlo rozšíriť sezónu 

cestovného ruchu na celý rok. Turistické spolky vytvárali a značkovali chodníky, no taktiež sa 

podieľali na propagácií horskej turistiky ako takej. 

Rozvoj cestovného ruchu pribrzdila I. svetová vojna. Po vzniku Československej republiky 

v roku 1918 sa najskôr znížil počet účastníkov cestovného ruchu najmä z Maďarska, neskôr sa 

zväčšil najmä o návštevníkov z Česka. Ďalšiu útlmovú fázu spôsobila svetová hospodárska 

kríza začiatkom 30. rokov. Hoci Československo sa v roku 1937 radilo na 8. miesto v Európe 

v príjazdoch zahraničných hostí (spolu 550 tis.) podiel Slovenska predstavoval len 13,6% 
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(VYSTOUPIL, ŠAUER 2011) teda necelých 75 tisíc hostí. Pochopiteľne väčší význam mali domáci 

hostia z Československa. V roku 1937 bolo na území Slovenska evidovaných necelých 500 tisíc 

hostí z celého Československa (VYSTOUPIL, ŠAUER 2011). Významnú úlohu zohral klub 

Československých turistov, ktorý začal budovať a značkovať turistické chodníky podľa 

jednotnej metodiky. Dokonca už v roku 1923 začali plánovať diaľkové turistické cesty 

(„Štefániková turistická stezka“ z Radhošťa do Brezovej pod Bradlom a cesta „Ludevíta Štúra“ 

z Trenčína cez Vršatecké Podhradie do Žiliny) (GULDAN 2013). Vplyv na rozvoj cestovného 

ruchu na území Slovenska a dobovú stimuláciu obrazu mal časopis Krásy Slovenska, 

kontinuálne vychádzajúci od roku 1921 (BÁRTA, KANDL 2015). Obdobie kolaborantského 

Slovenského štátu sa cestovného ruchu dotklo jednak arizáciou majetku, ale aj rozvojom 

infraštruktúry. Propagandou najviac zneužité bolo dokončenie visutej lanovej dráhy na 

Lomnický štít v roku 1940. Po II. svetovej vojne bola časť turistických zariadení poškodená, 

niektoré ubytovacie zariadenia slúžili dočasne iným účelom. Z 83 vybudovaných turistických 

chát od začiatku 20. rokov, zostalo po vojne iba 17 nepoškodených, 10 čiastočnej poškodených 

a 56 úplne zničených (GULDAN 2013). Počet lôžok v zariadeniach voľného cestovného ruchu 

poklesol z 81 350 v roku 1941 na 26 715 v roku 1947. Podiel zahraničných hostí  zo všetkých 

hostí klesol z 20,7 % v roku 1934 na 3 % v roku 1947 (MICHAELI 1996).  

Značný vplyv na vývoj cestovného ruchu malo znárodnenie v roku 1948 (hotely, kúpele, 

gastronomické a zábavné prevádzky, no aj klub československých turistov) a izolácia štátu od 

okolitého sveta. Centrálne plánované hospodárstvo začalo presadzovať hlavne viazaný 

cestovný ruch. Bolo vybudovaných veľa podnikových a odborárskych zariadení. Pri súpise 

zariadení cestovného ruchu v roku 1960 bolo na území Slovenska 609 ubytovacích zariadení, 

z toho 257 patrilo viazanému cestovnému ruchu a 352 voľnému cestovnému ruchu (CÁKOCI 

2013).  U voľného cestovného ruchu sa prejavovala nedostatočná kapacita a kvalita (VÁGNER 

2011). Na organizovaní rekreačných pobytov sa podieľali odborové združenie ROH 

a mládežnícke organizácie, dominantne Pionierska organizácia československého zväzu 

mládeže. Centrá cestovného ruchu sa primárne viazali na horské oblasti a lokality pri vodných 

plochách. Prirodzený záujem o pobyt pri vode v letnej sezóne musel byť systémovo riešený. 

Pasívny cestovný ruchu bol značne obmedzený. Z politických dôvodov mohli naši obyvatelia 

v zahraničnom cestovnom ruchu až na výnimky navštevovať (okrem územia Česka ako súčasť 

Československa) len socialistické krajiny (predovšetkým Bulharsko, Rumunsko, NDR, 

Maďarsko, Juhosláviu). Podobne k nám za účelom rekreácie prichádzali okrem Čechov hlavne 

obyvatelia NDR, Maďarska a Poľska. Úmerne tomu sa zvyšoval dopyt po domácich lokalitách. 
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Tie sa vyvíjali kombináciou živelných, no hlavne centrálne riadených rozhodnutí. Vzniknuté 

vodné plochy v blízkosti miest, ktoré ostali po ťažbe štrku, či budované umelé vodné nádrže 

boli v niektorých lokalitách masívne využívané na rekreačné účely.  

Signifikantný je príbeh Zemplínskej Šíravy. V lokalite Východoslovenskej nížiny je výrazne 

menšia koncentrácia vodných plôch (v porovnaní s Podunajskou nížinou) a tak existencia 

„východoslovenského mora“ vytvorila obrovský tlak na rekreáciu. V roku 1966 pri 

odovzdaní priehrady do užívania, zaradila hodnotiaca správa vodnú nádrž medzi 

rekreačné oblasti celoslovenského významu. V druhej polovici 70. rokov presiahol počet 

návštevníkov jeden milión a v roku 1985 predstavovala celková návštevnosť lokality 

737 000 návštevníkov (ŠÍRAVA). Naopak po otvorení hraníc v kombinácií s 

významným environmentálnym znečistením vody z fabriky Chemko Strážske došlo 

k dramatickému poklesu návštevníkov a úpadku cestovného ruchu v regióne, z pohľadu 

zahraničných návštevníkov až v absolútnom meradle. Dôležitým faktorom zlyhávania 

opätovného naštartovania cestovného ruchu v súčasnosti je poloha a všeobecne slabšia 

kúpyschopnosť obyvateľstva v regiónoch v blízkosti Šíravy.  

Rozvoj obľúbenosti cestovného ruchu v druhej polovici 60. rokoch súvisel aj so silným 

dopytom od populačne najväčších povojnových ročníkoch, zlepšovaním životnej úrovne ako aj 

zavedením päťdňového pracovného týždňa s voľnou sobotou a nedeľou v roku 1968 (Rux 

2014). Rozvoj infraštruktúry sa dotkol aj zimnej sezóny v rozvoji lyžiarskych stredísk. V roku 

1964 bolo na území Slovenska evidovaných 11 lanoviek a 38 vlekov, no už v roku 1970 bol 

počet lanoviek 14 a vlekov už 213. Kontinuálny nárast dopravných zariadení v lyžiarskych 

strediskách súvisel aj s povinnými lyžiarskymi kurzami a celkovo s nárastom popularity 

lyžiarskych aktivít. V roku 1987 bolo evidovaných 31 lanoviek a 904 vlekov (OTRUBOVÁ 

1996).  

Špecifickým fenoménom na území Slovenska počas totalitného režimu boli záhradkárske 

oblasti v prímestských oblastiach. Proces urbanizácie a industrializácie spojený so sťahovaním 

sa obyvateľstva z vidieka do miest a novovybudovaných sídlisk predstavoval dramatickú 

zmenu životného štýlu, ktorá vyvolala potrebu väčšieho kontaktu s prírodou. Okrem 

záhradkárskych oblastí sa budovali aj súkromné chaty a na účely cestovného ruchu sa začali 

využívať vidiecke chalupy. Rozvoju týchto aktivít prispelo pozvoľné zlepšovanie životnej 

úrovne a nárast voľných dní (CÁKOCI 2013). Tieto objekty individuálnej rekreácie predstavujú 

objekty druhého bývania, ktoré boli v tomto období využívané hlavne v lete. Peter Mariot ich 

definoval ako špecifický druh ubytovacieho zariadenia slúžiaci k rekreačným účelom. 
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Charakteristické sú pomerne nízkou ubytovacou kapacitou s obmedzeným kruhom užívateľov, 

ich rôznorodosťou a častou koncentráciou na malom území (MARIOT 1976).  

Obdobie vývoja cestovného ruchu do roku 1989 nieslo rovnaké charakteristiky ako celé 

plánované hospodárstvo. Chýbajúce princípy voľného trhu a konkurencie nevytvárali potrebu 

zvyšovania kvality služieb, respektíve konkurencia nebola konfrontovaná s vonkajším trhom. 

Preferoval sa záujem masy pred individuálnosťou. Paradoxne totalitný režim komunistickej 

strany určil cestovnému ruchu charakter masového konzumného odvetvia. Štátne vlastníctvo 

(tak ako aj v iných sektoroch) narušilo základné chápanie vzťahu k „pôde“ respektíve 

k regiónu. Tento vzťah bol narušený aj cenzúrou mnohých tém od historických udalostí či 

osobnosti, v širšom vnímaní prvkov identity regiónov na Slovensku. Tie sú z dnešného pohľadu 

pre tvorbu ponuky cestovného ruchu kľúčové. Režim dokázal niektoré prvky identity 

unifikovať na celú spoločnosť, ktoré vyhovovali spoločensko-politickým pomerom. Vnútorná 

migrácia obyvateľstva vyvolaná urbanizáciou a industrializáciou sa v týchto podmienkach  len 

podieľala na prehlbovaní a strate tradičnej identity v regiónoch. Aj tieto faktory boli príčinou 

istého marazmu a stagnácie cestovného ruchu v 90. rokoch.  

Vývoj cestovného ruchu po roku 1989 ovplyvnila hlavne zmena majetkovoprávnych vzťahov 

či už v podobe reštitúcií, no hlavne privatizácie. Privatizácia zariadení cestovného ruchu mala 

vytvoriť prostredie na zvyšovanie konkurencie, potrebné pre zlepšenie málo kvalitných služieb. 

Privatizácia však bola poznačená silným klientelizmom a v odvetví cestovného ruchu 

eliminovala vstup zahraničných investorov. Potrebné investície do infraštruktúry boli 

limitované aj vysokou mierou inflácie a s tým spojeným zvýšeným investičným rizikom. 

Vysoká miera inflácie a nezamestnanosti ovplyvňovali aj kúpyschopnosť domáceho 

obyvateľstva. Pochopiteľne voľnočasové aktivity predstavujú prvú voľbu pri potrebe zníženia 

životných nákladov. Pokles počtu prenocovaní domácich hostí na Slovensku sa medzi rokmi 

1989 a 1992 znížil z 10,3 milióna na 3 milióny (WILLIAMS, BALÁŽ 2002). Vznikom Slovenskej 

republiky 1.1.1993 začala vplývať na vývoj návštevnosti cestovného ruchu aj menová politika. 

Jednak kurz slovenskej koruny voči okolitým krajinám, ako aj uvoľnenie predaj devízových 

prostriedkov devízovým tuzemcom. V roku 1994 bolo možné vymeniť na vnútornom trhu 

devízy len za 9 000 Sk na obyvateľa, postupným zvyšovaním sa v roku 1996 hodnota dostala 

na 100 tisíc Sk a od roku 1997 sa toto obmedzenie úplne zrušilo (MH SR 2000).  

Proces transformácie je vhodne demonštrovaný na vývoji lyžiarskych stredísk. Slovenské 

lyžiarske strediská patrili v rámci socialistickej strednej Európy medzi najatraktívnejšie 

(MATLOVIČOVÁ, KLAMÁR, MIKA 2015). Po otvorení hraníc a vznikom novej konkurencie 
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v podobe alpských stredísk hrozil rýchly úpadok lyžiarskych stredísk. Ten sa však neprejavil 

tak dramaticky ako v iných odvetviach (ťažký priemysel). V lyžiarskych strediskách fungovala 

fáza istej zotrvačnosti vychádzajúca z princípov minulosti. To znamená, že mnohé podniky 

stále organizovali lyžiarske zájazdy rovnako ako školy lyžiarske kurzy (obdoba viazaného 

cestovného ruchu). Stagnovala však potreba inovácie a investícií do rozvoja. Medzi rokmi 1990 

až 2001 pribudlo na Slovensku len 9 nových lanoviek, pričom medzi rokmi 1998-2001 žiadna 

(ŠEVČÍK 2007). Od roku 1991 sa začala zmena vlastníckych pomerov v lyžiarskych strediskách 

na Slovensku. Už prvotné podhodnotené predaje vyvolali kontroverzie. Ďalšie mocenské boje 

sa zvádzali cez machinácie s akciami. Tento tvrdý mocenský boj nebral ohľad na etickú rovinu 

a bol štandardom, na ktorý až roku 1998 dohliadala vládna moc. Z dnešného pohľadu sa jedná 

len o „epizódku“, ktorú sa snažia aktuálny vlastníci bagatelizovať. 

Potrebný rast kvality služieb v odvetví cestovného ruchu bol 90. rokoch značne pomalý. 

Chýbajúce investičné zdroje však nepredstavovali jediný identifikovaný prvok. Národný 

program rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike identifikoval ako zásadný 

problémový prvok motiváciu, návyky a zotrvačnosť myslenia ľudí, čo demonštruje realizované 

výberové zisťovania na zahraničných hosťoch (Tabuľka 3). 

Tabuľka 3 Spokojnosť  zahraničných hostí so službami na Slovensku  
Hodnotená stránka 1996 [%] 1998 [%] 
Stravovacie služby 40,2 36,8
Jazyková úroveň personálu 29,5 34,5
Vzťah personálu k hosťom 35,3 33,9
Ubytovacie služby 33,8 31,7
Cenová úroveň 32,4 29,2
Zmenárenské služby 35,8 29,2
Čistota a hygiena 27,8 28,8
Informačné služby 21,9 22,1
Kultúra, zábava 20,2 16,7

zdroj: Ústav turizmu (MH SR 2000) 

Chýbajúce potrebné investície do zariadení cestovného ruchu so sebou priniesol hlavne vstup 

Slovenska do EÚ. Využívanie či už predvstupovej pomoci programu PHARE (sumárne 313 

podporených projektov v objeme 13,3 mil. €) alebo štrukturálnych fondov po vstupe 

predstavujú výrazný rozvojový stimul. V skrátenom plánovacom období 2004–2006 bol objem 

finančnej podpory ešte vyšší. Dvadsaťtri projektov s verejným spolufinancovaním bolo 

podporených v objeme 48,5 mil. € a 40 súkromných projektov v objeme 43,2 mil. €. Financie 

smerovali do vylepšenia základnej infraštruktúry (renovácia historických objektov, rozvoja 

lyžiarskych stredísk a vodných parkov a wellness centier) (CÁKOCI 2013). V období rokov 

2002-2006 pribudlo na Slovensku spolu 17 lanoviek v lyžiarskych strediskách (ŠEVČÍK 2007). 
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Zvyšovanie prepravnej kapacity ako aj komfortu a kvality pridružených služieb so sebou nieslo 

úspech v podobe rozvoja stredísk, ktoré mali pred pár rokmi skôr regionálny charakter 

(Ružomberok Malinô Brdo, Donovaly, Veľká Rača). Transformácia stredísk cestovného ruchu 

prebiehala aj na úrovni rozširovania sezóny a ponuky aktivít. Zaužívaný model z predošlých 

rokov (lyžiarske stredisko funguje v zime) sa menilo a vložené investície museli prinášať zisk 

celoročne. Príkladom môže byť rezort Ski Jasná, ktorá v roku 1999 predstavovala výhradne 

stredisko pre zimnú sezónu. Využitie hotelových zariadení má charakter zimného centra 

s minimálnou návštevnosťou v letnej sezóne a mimosezónnom období (VELECKÝ 1999).  

Od plánovacieho obdobia 2007–2013 pokračuje spolufinancovanie projektov rozvoja 

cestovného ruchu pomocou viacerých operačných programov smerovaných tak pre verejný ako 

aj privátny sektor. Podpora smeruje už aj do organizácií destinačného manažmentu, ktoré 

koordinujú rozvoj vo funkčných regiónoch cestovného ruchu. Investície majú široké zameranie 

od budovania doplnkovej infraštruktúry (pešia turistika, cykloturistika), cez skvalitňovanie 

služieb. Trendom je snaha o rozvoj udržateľných foriem cestovného ruchu. Ďalším významným 

finančným nástrojom pre rozvoj je Finančný mechanizmus EHS a Nórsky finančný 

mechanizmus, ktorý podporil viacero projektov cestovného ruchu (CÁKOCI 2013).  

Okrem štrukturálnej a grantovej pomoci pomohlo investorom v cestovnom ruchu celkové 

zlepšenie makroekonomických ukazovateľov Slovenska, vďaka čomu získalo lepšie ratingové 

hodnotenie, čo významne ovplyvnilo zníženie úrokových sadzieb na finančnom trhu (NBS 

2019).  

Sumár rozvojových faktorov vplývajúcich na konkurencieschopnosť cestovného ruchu na 

Slovensku z hľadiska jeho historického vývoja 

Faktory pozitívne vplývajúce na konkurencieschopnosť cestovného ruchu Slovenska  

 Úspešne zvládnuté integračné procesy do euroatlantických štruktúr 

 Čerpanie štrukturálnej pomoci v podobe investičných stimulov 

 Legislatívne ukotvenie rozvoja cestovného ruchu zákon č. 90/2010 

 Nárast životnej úrovne obyvateľstva (lepšia kúpyschopnosť) 
Faktory negatívne vplývajúce na konkurencieschopnosť cestovného ruchu Slovenska  

 Slabá (žiadna) východisková pozícia z pohľadu obrazu krajiny 

 Poddimenzovaná finančná podpora propagácie v 90. rokoch  

 Chýbajúce investície do infraštruktúry 

 Klientelizmus v privatizačnom procese 

 Nízke mzdové ohodnotenie zamestnancov (tým podmienená stagnácia kvality 
zamestnancov) 

 Nesystémové strategické riadenie odvetvia zo strany štátu 
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3.1 Vývoj počtu ubytovacích zariadení na Slovensku od 90. 
rokov 20. storočia 

Ubytovacie zariadenia patria medzi základnú turistickú infraštruktúru. Konkrétne medzi 

supraštruktúru, teda infraštruktúru budovanú výhradne pre účastníkov cestovného ruchu 

(VYSTOUPIL, ŠAUER 2011). Dôležitá je početnosť, štruktúra a priestorové rozmiestenie, keďže 

ubytovanie zariadenia predstavujú základný predpoklad lokalizácie cestovného ruchu. 

Kategórie ubytovacích zariadení sú definované vyhláškou č.277/2008 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.  

Delia sa na Hromadné ubytovacie zariadenia (Hotely, penzióny, apartmánové domy, turistické 

ubytovne, chatové osady, ostatné hromadné ubytovanie) a Ubytovanie v súkromí. V roku 2017 

dosahovali hromadné ubytovacie zariadenia 79,5% podiel, pričom významný podiel tvorili 

hotely a penzióny s vyše 42%. Ubytovanie v súkromí dosiahlo v roku 2017 podiel 20,5% zo 

všetkých ubytovacích zariadení (MDAV SR 2019b).  

 Vývoj počtu ubytovacích zariadení, ubytovaných hostí a priemerného počtu 
prenocovaní na Slovensku v rokoch 1993-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj:Štatistický úrad SR 2019, upravil autor 
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Vývoj počtu ubytovacích zariadení v modernej histórií Slovenska má stúpajúci trend. Obrázok 

8, pričom v roku 2018 bol historický najvyšší počet 4 007 ubytovacích kapacít, čo je takmer 

sedemnásobne viac ako v roku 1993 s 578 ubytovacími zariadeniami. Mierne narušenie 

stúpajúceho trendu spôsobila hospodárska kríza s kontinuálnym trojročným poklesom v rokoch 

2009 – 2011. 

V roku 2013 evidoval Štatistický úrad Slovenskej republiky aspoň jedno zariadenie 

poskytujúce ubytovanie služby v 776 obciach na Slovensku (spolu 2 927 obcí).  Z toho v 39 

obciach bolo 20 a viac ubytovacích zariadení (Tabuľka 4), v 123 obciach medzi 5 až 19 a jedno 

až štyri ubytovacie zariadenia boli lokalizované v 614 obciach na Slovensku.  

Tabuľka 4  Obce s najväčším počtom ubytovacích zariadení na Slovensku v roku 2013 

por. obec počet  por. obec počet
1   Vysoké Tatry 115 21  Prešov 34
2   Liptovský Mikuláš 82 22  Bardejov 31
3   Ždiar 60 23  Banská Štiavnica 30
4   Bratislava-Staré Mesto 49 24  Štrba 30
5   Veľký Meder 48 25  Trnava 29
6   Terchová 46 26  Liptovský Ján 29
7   Zuberec 44 27  Senec 28
8   Podhájska 41 28  Bojnice 28
9   Poprad 41 29  Trenčín 27
10   Piešťany 38 30  Stará Lesná 27
11   Štúrovo 38 31  Trenčianske Teplice 22
12   Demänovská Dolina 37 32  Pribylina 22
13   Donovaly 37 33  Bešeňová 22
14   Nitra 36 34  Rajecké Teplice 22
15   Oščadnica 36 35  Modra 21
16   Banská Bystrica 36 36  Veľká Lomnica 21
17   Košice-Staré Mesto 35 37  Vrbov 21
18   Bratislava-Ružinov 34 38  Dunajská Streda 20
19   Ružomberok 34 39  Smižany 20
20   Žilina 34 *Bratislava 128
*súčet za mesto *Košice 68

zdroj: Štatistický úrad SR 2019, upravil autor 

Priestorové rozmiestnenie ubytovacích zariadení zobrazuje Obrázok 9. Zobrazuje len početnosť 

zariadení, nie ich štruktúru či kapacitu. Najväčšia koncentrácia ubytovacích zariadení bola 

v Tatranskom regióne cestovného ruchu, nasledovaná Liptovským a Severopovažským  

regiónom. Za pozornosť stojí Podunajský región, ktorý v tejto priestorovej štruktúre obsadil 

šieste miesto po Bratislavskom a Horehronskom regióne. Hoci je administratívne rozdelený, 

rozvoj cestovného ruchu poskytuje tomuto regiónu priestor na územnú či marketingovú 

integráciu. Naopak najmenšia koncentrácia ubytovacích zariadení bola zaznamenaná 



53    

 

 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

v Záhorskom regióne. To však súvisí s vyšším výskytom objektov druhého bývania, či 

turistickým tieňovým efektom Bratislavy. 

 Priestorové rozmiestnenie ubytovacích zariadení na Slovensku v roku 2013 

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, upravil autor 

Z pohľadu štruktúry ubytovacích zariadení a dostupných štatistických údajov na úrovni VÚC 

je viditeľná (Tabuľka 5) dominancia Žilinského samosprávneho kraja, ktorý dosahoval najvyšší 

podiel až v piatich kategóriách.  

Tabuľka 5 Ubytovacie zariadenia podľa kategórií vo VÚC v roku 2017 
(zvýraznené sú najvyššie podiely v kategórií) 

VÚC 

hotel penzióny tur. ubyt. ostatné ubyt. v súkromí 

spolu 
abs. 

spolu 
[%] 

z toho [%] spolu 
abs. 

spolu 
[%] 

spolu 
abs. 

spolu 
[%] 

spolu 
abs. 

spolu 
[%] 

spolu 
abs. 

spolu 
[%] 5*a4* 3* 2*a1*

BA 105 16,0 24,1 12,4 11,6 36 4,4 14 4,4 60 6,8 14 1,9

TT 76 11,6 13,2 11,4 10,0 69 8,5 23 7,3 50 5,7 41 5,7

TN 58 8,9 6,6 8,7 12,1 74 9,1 34 10,8 70 7,9 39 5,4

NR 64 9,8 12,1 9,8 7,5 100 12,3 33 10,5 87 9,8 48 6,6

ZA 121 18,5 12,1 20,1 22,1 201 24,6 55 17,5 220 24,9 267 36,9

BB 77 11,8 6,0 14,8 13,8 101 12,4 70 22,2 164 18,6 93 12,9

PO 101 15,4 16,0 16,2 12,6 169 20,7 49 15,6 146 16,5 181 25,0

KE 53 8,1 9,9 6,6 10,6 66 8,1 37 11,7 87 9,8 40 5,5

Slovensko 655 100 100 100 100 816 100 315 100 884 100 723 100
zdroj: MDaV SR, 2019c. upravil autor 
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Z typologického hľadiska segmentu ponuky rozdelili Vystoupil, Kasagranda a Šauer evidované 

ubytovanice zariadenia na Slovensku na zariadenia v mestách (43,8%), horských strediskách 

(19,8%), kúpeľných strediskách (11,6%), v strediskách letnej rekreácie pri vode (11,5%), 

v prírode pri významných atraktivitách (6,3%), v strediskách histórie – mimo historických 

miest (5,4%) a v rurálnych strediskách (1,6%) (VYSTOUPIL, KASAGRANDA, ŠAUER 2016). 

Z dôvodu snahy o komplexné pokrytie problematiky je vhodné sa aspoň z priestorového 

hľadiska venovať objektom individuálnej rekreácie. Tie zo svojej podstaty predstavujú objekty 

druhého bývania, ktoré slúžia pre voľnočasové potreby vlastníka, či užívateľa (FIALOVÁ 2014). 

Problematike sa z hľadiska vývoja na celom Slovensku venovali (OTRUBOVÁ 1996, 

DŽUPINOVÁ, PŠENKA 2010) a na regionálnej úrovni (OTRUBOVÁ, REBROŠ 1996, KULLA 2007). 

Vývoj počtu objektov individuálnej rekreácie (ďalej OIR) zobrazuje Tabuľka 6. Vlastníci alebo 

užívatelia OIR nie sú zahrnutí v evidovanej štatistike ubytovaných hostí, no v rámci malého 

regiónu s koncentrovaným výskytom môžu vytvárať rekreačný región s dobre vybavenou 

supraštruktúrou. Na druhej strane môžu byť tieto objekty využité aj na komerčné využitie 

v rámci sivej ekonomiky (str. 56).  

Tabuľka 6 Vývoj počtu objektov individuálnej rekreácie (OID) 
rok Bratislava Západoslov. kraj Stredoslov. kraj Východoslov. kraj Slovensko 

1955 240 460 450 350 1 500

1971 1 290 2 757 3 100 3 358 10 505

1980 3 400 11 100 15 000 13 200 42 700

1991 17 627 22 437 26 419 21 419 88 076

2001 - - - - 43 907

2011 - - - - 57 264
zdroj: OTRUBOVÁ 1996, str. 196, Štatistický úrad SR2019 

Najväčšia koncentrácia OIR sa historicky viaže na regióny s disperzným osídlením 

naviazaných na kopaničiarsku kolonizáciu, pričom charakter krajiny sa do veľkej miery 

nezmenil ani v súčasnosti. Oblasť Myjavskej pahorkatiny a Bielych Karpát (hlavne okresy 

Myjava, Senica, Nové Mesto nad Váhom), Javornícko-Beskydská (Čadca, Považská Bystrica, 

Púchov, Bytča, Kysucké Nové Mesto), Novobanská (Žarnovica), Valaskobeliasnka (Prievidza, 

Ilava, Bánovce nad Bebravou) a Detvianska oblasť (Brezno, Detva) podľa (LUKNIŠ A KOL 1974) 

predstavujú stále oblasti s najvyššou početnosťou aj koncentráciou OIR (Obrázok 10).  

Novodobým regiónom druhého bývania sa stáva severovýchod Slovenska. Hospodársky aj 

populačný  úpadok od 90. rokov menil charakter celého územia, pričom cenová atraktívnosť 

existujúcich nehnuteľností bola významným prvkom rozvoja druhého bývania. V okresoch 

Stropkov, Svidník, Medzilaborce, Snina a Vranov nad Topľou narástol medzi rokmi 2001 
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a 2011 počet OIR o 1 226, pričom zintenzívnevšie tohto procesu bude viditeľné až s údajmi 

z roku 2021.   

Novým trendom (od roku 2006) v rozvoji ubytovacích kapacít je budovanie apartmánových 

domov ako aktivita investičného developmentu. Časť týchto aktivít funguje na princípoch 

zdieľanej ekonomiky (timesharing), kde investor (správca apartmánového domu) prenajíma 

apartmán, mimo dohodnutého obdobia kedy ho užíva vlastník. Apartmánové domy na 

Slovensku sú lokalizačne viazané hlavne na lyžiarske strediská Skipark Ružomberok, 

Donovaly, Štrbské Pleso, Veľká Rača, Terchová -Vrátna a iné.  

 Priestorové rozmiestnenie objektov individuálnej rekreácie na Slovensku 
v rokoch 2001 a 2011 

 
zdroj: Štatistický úrad SR, 2019, spracoval autor 

Tento stav ubytovacích zariadení na Slovensku sa viaže na oficiálne evidované ubytovacie 

zariadenia. Ubytovacie služby majú tendenciu sa pohybovať v zóne sivej ekonomiky (DIN 

A KOL 2016). V sektore ubytovacích služieb v Európe sa podiel na objeme sivej ekonomiky 

pohybuje v rozmedzí 13-22% (SCHNEIDER 2013). Sivá ekonomika je charakterizovaná ako 



56    

 

 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

skrytá oblasť obchodu a práce, zahrňujúca legálne aktivity úmyselne skryté pred verejnými 

činiteľmi (SCHNEIDER 2013). Sivá ekonomika zahrňuje aktivity, ktoré sú svojou podstavou 

legálne, ale ktoré sa skrývajú pred úradmi, z dôvodu vyhnúť sa plateniu daní alebo odvodov na 

zdravotné a sociálne poistenie. Zaraďujeme sem čiernu prácu, daňové úniky, nepriznané 

podnikateľské príjmy, všetky druhy licencovaných aktivít vykonávané bez licencie, predaj 

nekolkovaných cigariet a alkoholu atď. Člení sa na čiernu prácu a nepriznané podnikateľské 

príjmy. Práve do druhej časti nepriznané podnikateľské príjmy je možné zaradiť nelegálne 

ubytovanie. Vo všeobecnosti je najväčšie rozšírenie sivej ekonomiky1 v stavebníctve, 

maloobchode a službách (ORFÁNUS 2012). Vo vzťahu obchodník zákazník sa jedná 

o obojstranne výhodnú transakciu. Zákazník získava službu lačnejšie a obchodníkovi zarobí 

a odpadajú mu povinnosti s účtovníctvom. 

Tabuľka 7 Príčiny výskytu sivej ekonomiky 

Príčina Hodnota [%] 

Šetrenie financií (odvody, dane) 90% 

Neakceptovateľná výška  daní a odvodov 73% 

Vysoké mzdové náklady v oficiálnom účtovníctve 68% 

Aktíva využívajú spoločnosti pre vlastné potreby 52% 

Rýchlosť a jednoduchá administrácia 31% 

zdroj: SCHNEIDER 2013 

Ďalším z faktorov ovplyvňujúcim už konkrétne rozsah nelegálneho ubytovania je daňové 

zaťaženie. Na území Slovenska bola v roku 2004 aj na podnikanie v cestovnom ruchu zavedená 

rovná 19% daň z pridanej hodnoty, čím sa zvýšila sadzba o 5%. To vyvolalo reakciu a zvýšili 

                                                 

 
1 Sivá ekonomika je zložkou tieňovej ekonomiky. Tá sa vo všeobecnosti chápe ako druh činnosti, ktorý 
uniká štátnym záznamom, nie je zachytená štandardnými spôsobmi, je mimo oficiálny rámec sledovania 
a mimo oficiálne platenie daní. Člení sa na čiernu a sivú ekonomiku. Jej obsah je zvyčajne v rozpore s 
obsahom morálnych ale aj právnych noriem daného štátu. Ide o aktivity, ktoré sú štatisticky 
nepostihnuteľné, nemerateľné a nezachytené (ORFÁNUS, 2012).  
FASSMAN 2008 definuje tieňovú ekonomiku ako príjmy respektíve činnosti, ktoré sú vykonávané s 
úmyslom aby zostali skryté, ďalej neformálne aktivity alebo transakcie, ktoré nezahrňujú platby a ktoré 
sú určené ušetriť nákupy a nakoniec tie činnosti, ktoré v konečnom dôsledku vedú k oficiálnym príjmom, 
ale ich samotný zdroj, alebo lepšie povedané cesta ich nadobudnutia je v rozpore s platnými zákonnými 
pravidlami, nariadeniami a dohodami.  
Termín čierna ekonomika sa spája s organizovaným zločinom. Zahrňuje obchodovanie s drogami, 
zbraňami, vraždy a únosy, krádeže a následné obchodovanie s týmto tovarom, vymáhanie dlhov, 
vydieranie, prostitúciu a obchod s osobami, teroristické akcie, falšovanie cenných papierov, bankoviek, 
dokladov, identity, atď., tlač falošných peňazí, korumpovanie verejných činiteľov, výpalníctvo, 
legalizáciu príjmu z nezákonnej činnosti. 
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sa ceny služieb. Podozrivo sa vyvíjala ubytovacia štatistika, na základe ktorej existuje 

domnienka na rozmach nelegálneho ubytovania. Zatiaľ čo počet domácich návštevníkov medzi 

rokmi 2003–2004 klesol o 143 453 turistov, počet zahraničných v tom istom období stúpol o 

14 398 turistov (CÁKOCI 2013).  

Existujú dve podoby nelegálneho ubytovania v rámci sivej ekonomiky. Pri prvej sa ubytovateľ 

tvári, že žiadne oficiálne ubytovacie zariadenie nemá, čím sa dopúšťa krátenia daní voči štátu 

ako aj odvádzaniu miestneho poplatku za ubytovaného návštevníka. Tento prístup môže mať 

vplyv aj na ochotu integrovania sa do regionálnych združení a koncepčného rozvoja cestovného 

ruchu. S vysokou pravdepodobnosťou spadajú do tejto kategórie aj moderné online služby na 

sprostredkovanie nájmu a ubytovania, z ktorých je najpopulárnejšia služba Airbnb. Treba však 

povedať, že ubytovateľ využívajúci túto platformu na získanie hostí, nemusí automaticky 

spadať do sivej ekonomiky.  

Táto podoba nelegálneho ubytovania sa do istej miery dá odhaliť a odhadnúť. Počas jari 2016 

bol realizovaný terénny výskum v 34 obciach po celom Slovensku. Jeho cieľom bolo ilustrovať 

a poodhaliť rozsah a charakter nelegálneho ubytovania. Bol postavený na konfrontácií počtu 

ubytovacích zariadení podľa údajov zo štatistického úradu a terénneho sčítania ubytovacích 

zariadení priamo v obci. Porovnanie ukázalo väčšiu koncentráciu v obciach ktoré sú 

lokalizované v blízkosti atrakcií spojených s vodou a wellness ako aj v kúpeľných centrách. 

Taktiež v obciach v blízkosti niektorých lyžiarskych centier. Výrazne zvýšený nesúlad medzi 

evidovaným počtom ubytovacích zariadení a reálnym počtom na základe sčítania v teréne sa 

vyskytla v obciach z celkovo vyšším počtom evidovaných ubytovacích zariadení (Tabuľka 8).  

Nesúlad v počte ubytovacích zariadení sa prejavil najmä v kategórií penzión a ubytovanie na 

súkromí. Koeficient nezrovnalosti voľne určený ako podiel reálne sčítaných ubytovacích 

zariadení v obci v danom roku s evidovaným počtom ubytovacích zariadení v obci v danom 

roku sa pohyboval pri kategórií penzión v rozmedzí 1,7 až 3,6 a v kategórií ubytovanie na 

súkromí v rozmedzí 2,2 – 6,0.  

Tabuľka 8 Modelový výskum hodnotenia rozsahu nelegálneho ubytovania na Slovensku 

kategórie obcí podľa 
počtu evidovaných 

ubytovacích zariadení 
štatickým úradom v 

roku 2016 

počet 
hodnotených 

obcí 

počet obcí so 
zaznamenaným 

nesúladom počtu 
ubyt. zariadení (viac 

ako 10%) 

rozsah koeficientu nezrovnalosti v 
obciach 

penzión  
ubytovanie na 

súkromí 

do 5 14 4 

1,7-3,6 2,2-6,0 6 až 19 8 4 

20 a viac 12 6 

zdroj: vlastný výskum 
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Iný postup identifikovania rozsahu a charakteru nelegálneho ubytovania na Slovensku bol 

realizovaný prostredníctvom kvalifikovaného odhadu aktérmi cestovného ruchu. Pomocou 

dotazníkové prieskumu, ktorý spracovali oblastné organizácie cestovného ruchu na Slovensku 

v lete 2018 (str. 95) bol sumárne odhadnutý koeficient nelegálneho ubytovania na Slovensku 

s priemernou hodnotou 2,6. Interval jednotlivých odhadov sa pohyboval v rozmedzí od 1,1 do 

10. Hodnota sa zvyšovala so zvyšujúcim sa počtom malých ubytovateľov. Niektoré OOCR 

uviedli nulový výskyt nelegálneho ubytovania. Ako dôvod eliminovania rozsahu nelegálneho 

ubytovania uviedli existujúcu regionálnu kartu výhod pre ubytovaných návštevníkov.  

Druhú podobu nelegálneho ubytovania predstavuje nekorektná evidencia všetkých 

ubytovaných návštevníkov v oficiálnych ubytovacích zariadeniach. Táto podoba je do veľkej 

miery neodhaliteľná. Povinné zavedenie e-kasy od júla 2019 na Slovensku do značnej miery 

skomplikuje tento spôsob nezákonného správania sa. Túto zmenu bude potrebné reflektovať pri 

budúcich interpretáciách vývoja ubytovaných hostí na Slovensku. Predpokladaný štatistický 

nárast počtu ubytovaných návštevníkov od tohto obdobia môže byť ovplyvnený 

administratívnou zmenou a zmenšením podielu sivej ekonomiky v segmente ubytovacích 

služieb. 

Spomenuté odhady rozsahu a charakteru nelegálneho ubytovania na Slovensku je potrebné brať 

len ilustračne. Odborná literatúra sa téme nelegálneho ubytovania venuje len okrajovo. Overené 

metodické postupy, či empirické štúdie sú aj kvôli kontroverznosti témy zriedkavé (KAUROVA, 

MALOLETKO, YUMANOVA 2013, NASTAV, BOJNEC 2007) autori zväčša narábajú 

s kvalifikovaným odhadom bez bližšej interpretácie (LEONTIDOU 1994, LOGAR 2010). 

3.2 Vývoj počtu hostí na Slovensku od 90. rokov 20. storočia 
Napriek spomenutej problematike nelegálneho ubytovania je v kontexte cestovného ruchu na 

Slovensku stále najvýznamnejším štatistickým údajom a indikátorom jeho objemu počet 

ubytovaných hostí (MATLOVIČOVÁ, KLAMÁR, MIKA 2015). V konečnom dôsledku na 

štatisticky evidovaných hostí je naviazaný aj systém financovania oblastných organizácií 

cestovného ruchu prostredníctvom zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu.  

Priestorovej analýze cestovného ruchu na Slovensku v sledovanom období s dôrazom na 

ubytovaných hostí sa venoval (KASAGRANDA 2015) ako aj (BUČEKOVÁ, NOVÁKOVÁ 

A KUSENDOVÁ 2016), ktoré sa zamerali na hostí pôvodom z Česka, Poľska a Nemecka po roku 

2000. Blízky problematike je aj príspevok (KASAGRANDA, CÁKOCI 2015), ktorý sa venoval 

vývoju a analýze správania sa hostí z Česka na Slovensku.  
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Základnou premisou analýzy aktívneho cestovného ruchu na základe počtu hostí je jeho delenie 

na domáci a zahraničný aktívny cestovných ruch. Faktory, ktoré ovplyvnili vývoj cestovného 

ruchu po roku 1989 boli opísané v kapitole 3. Dramatický pokles počtu hostí medzi rokmi 1991 

– 1993 sa týkal hlavne úbytku domácich návštevníkov. Kým podiel domácich hostí v roku 1990 

predstavoval 75% zo všetkých hostí v roku 1993 bol na Slovensku jediný krát vyšší podiel 

zahraničných hostí ako domácich (KASAGRANDA 2015). Od roku 1994 do 2018 je už podiel 

domácich hostí vyšší ako zahraničných. Za celé obdobie sa pohyboval v intervale medzi 54,4– 

66,3%. Od roku 2010 sa podiel stabilizoval na 60% (+/– 1%) (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR 2019). 

Špecifické postavenie v štruktúre cestovného ruchu na Slovensku má kúpeľný turizmus. Pobyt 

kúpeľného hosťa má iný charakter, čo sa prejavuje hlavne v dĺžke pobytu. V roku 2015 bolo 

evidovaných 304 980 kúpeľných hostí, čo predstavovalo vyše 7% zo všetkých návštevníkov. 

Až 79,3% kúpeľných hostí tvorili domáci návštevníci (KASAGRANDA, GURŇÁK 2017). 

Kúpeľných hostí z Česka bolo 27,6 tisíc čo predstavovalo 4,7% zo všetkých českých hostí 

v roku 2015. Kúpeľných hostí pôvodom z Nemecka bolo 7,7 tisíc, čo tvorilo 13,6% podiel zo 

všetkých. Treťou najvýznamnejšou skupinou zahraničných hostí v kúpeľoch sú hostia 

pôvodom z Izraela (5,8 tisíc), čo predstavuje vyše 26% všetkých hostí z Izraela v roku 2015 na 

Slovensku. Priemerná dĺžka prenocovania kúpeľných hostí v danom roku bola 8,72 (domáci) 

7,98 (zahraniční) noci. Z pohľadu vývoja zahraničných hostí predstavovalo územie Slovenska 

do roku 1989 vďaka totalitnému zriadeniu a z toho vyplývajúcich spoločensko-politických 

väzieb jednu z mála dostupných alternatív pre zahraničných návštevníkov z NDR, Maďarska 

a Poľska. Tieto krajiny prechádzali obdobnými transformačnými zmenami spojenými 

s poklesom životnej úrovne, no pretrvávala zotrvačnosť v návykoch tejto klientely. Podľa 

výberového štatistického zisťovania Ústavu turizmu (Tabuľka 9) dominovali v štruktúre 

zahraničných hostí opakovane prichádzajúci turisti na Slovensko (MH SR 2000). 

Tabuľka 9  Podiel predchádzajúcich ciest na Slovensko zahraničných hostí v roku 1999 [%] 

krajina pôvodu viackrát raz nikdy 
Česko 93,6 4,1 2,3 
Poľsko 72,1 17,4 10,5 

Rakúsko 88,5 6,1 5,3 
Maďarsko 85,8 9,4 4,8 
Ukrajina 90,2 5,3 4,6 

Nemecko 58,1 12,2 29,7 
iné 46,1 18,6 35,3 

zdroj: MH SR 2000 

Až do roku 2000 dokázalo Slovensko prilákať len minimum nových zahraničných hostí. Táto 

fáza zotrvačnosti a stagnácie sa končí v období, kedy sa Slovensko vrátilo na cestu budovania 
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demokracie, ekonomických reforiem a prioritnej snahy o integrovanie krajiny do európskych 

štruktúr. No až vstup Slovenska do Európskej únie (1.5.2004) znamenal nárast počtu 

zahraničných hostí z nových krajín ako Taliansko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko či 

Holandsko. K nárastu počtu zahraničných turistov prispel aj rozmach leteckej dopravy 

prostredníctvom nízko nákladových prepravcov využívajúcich hlavne letisko v Bratislave – 

Skyeurope Airlines (medzinárodné lety od 2003 – 2009) a Ryanair (od 2005), ktorý zvýšil 

dostupnosť krátkodobých pobytov (city-breaks) (VÁGNER 2011). Z obrázku 11 je badateľné 

skracovanie priemerného počtu prenocovaní tak u domácich ako aj zahraničných hostí, ktoré 

však nie je znepokojujúce. Skracovanie dĺžky pobytu je globálny trend v cestovnom ruchu 

(Martinéz-Garcia a Raya 2008) a vývoj na Slovensku naň len reaguje. 

 Vývoj počtu domácich a zahraničných ubytovaných hostí a ich priemernej 
dĺžky prenocovania v rokoch 1994–2018 

 
zdroj: Štatistický úrad SR, 2019, spracoval autor 

Tak ako v Česku aj na Slovensku bola časť zahraničných návštevníkov (prevažne zo starých 

členských krajín) motivovaná prvýkrát navštíviť „novú Európu“ (VYSTOUPIL A KOL. 2010). 

Dôležitým faktorom bolo aj zvyšovanie úrovne kvality služieb. V roku 2007 bol v Piešťanoch 

otvorený prvý päť hviezdičkový hotel Thermia Palace na Slovensku (Cákoci 2013). V roku 
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2018 pôsobilo na Slovensku 9 päť hviezdičkových hotelov. Fázu medzi rokmi 2000 – 2008 je 

možné nazvať fázou integrácie. Je spojená so ziskom dôvery a budovaním stability. Jedným 

z vrcholných aktov tejto fázy, ktorý významne prospel pri budovaní povedomia o Slovensku 

bol Slovakia Summit 2015 v Bratislave, na ktorom sa stretli prezident Spojených štátov George 

Bush a prezident Ruskej federácie Vladimír Putin.  

Vývoj počtu hostí výrazne ovplyvnila svetová hospodárska kríza. V roku 2009 sa aj (práve) v 

cestovnom ruchu naplno prejavila. Rekreácia je prvým miestom, kde ľudia začínajú šetriť, čo 

sa prejavilo aj na Slovensku. Po najúspešnejšej sezóne cestovného ruchu v roku 2008, prišiel 

výrazný pád pod číselné hodnoty obdobia pred vstupom do EÚ. Významným dôvodom poklesu 

bola situácia na devízových trhoch. Slovensko k 1. 1. 2009 prijalo jednotnú európsku menu a v 

priebehu roku národné meny susedných krajín v dôsledku krízy oslabili svoj kurz voči Euru. V 

momente sa Slovensko stalo pre tradičných návštevníkov drahou krajinou (Cákoci 2013). Fáza 

hospodárskej krízy sa na slovenskom cestovnom ruchu prejavila až do roku 2014. Slovensko 

bolo v roku 2014 jedinou krajinou Európskej Únie, ktorá zaznamenala pokles v návštevnosti 

hostí (EUROSTAT 2019). Tento pokles v porovnaní s rokom 2013 nie je ani v odobornej 

verejenosti zdôvodnený. Po odznení hospodárskej krízy samozrejme neprišlo k automatickému 

návratu do stavu pred krízou. Práve naopak došlo k výraznej zmene štruktúr hostí ako aj 

k zmenám z priestorového hľadiska. Tabuľka 10 zachytáva túto zmenu pri zahraničných 

hosťoch. Hoci poradie hostí z prvých štyroch krajín Česka, Poľska, Nemecka a Maďarska sa 

nemenilo, prešli výraznými dynamickými zmenami. Okrem turistov z Nemecka sú im 

venované samostatné podkapitoly. Zatiaľ čo čiastočný ústup z pozícií nastal pri návštevníkoch 

z Ukrajiny a Ruska ale aj Talianska, značný nárast zaznamenali hostia pôvodom z Rakúska ako 

aj Izraela. Dominantná časť hostí je viazaná na hlavné mesto (Čína takmer 80%). Výnimku 

predstavujú spomínaný návštevníci z Izraela, ktorí objavili slovenské kúpele.  

Svetová hospodárska kríza zmenila charakter správania sa turistov. Domáci aktívny cestovný 

ruch bol zasiahnutý slabšie v porovnaní s cestovaním do vzdialenejších lokalít. Vo 

všeobecnosti sa vývoju prispôsobili aj organizácie destinačného manažmentu a začali 

výraznejšie propagovať domáci cestovný ruch (SMERAL 2010). Na úrovni celého Slovenska bol 

počet zahraničných hostí v roku pred krízou 1 766 529 čo predstavovalo podiel 43,3% zo 

všetkých hostí. V roku 2010 poklesol počet zahraničných hostí o takmer 440 tisíc a podiel sa 

znížil na 39,1% zo všetkých hostí. Prepad bol ešte výraznejší, keď nie sú brané do úvahy výkony 

v Bratislave. Tá viaže veľký podiel zahraničných turistov a hostí zo stabilnejším vývojom 

s motívom návštevy obchodného turizmu. Kým v roku 2008 predstavoval podiel zahraničných 
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hostí na Slovensku bez Bratislavy 38,1% (stabilná hodnota aj v predošlých rokoch). V roku 

2010 klesol podiel na 30,8% a do konca fázy hospodárskej krízy v roku 2014 až na 24,2%.  

Vývoj do istej miery ovplyvnilo zvýšenie strachu a pocitu bezpečia spojeného s nástrahami 

globálneho terorizmu (FERIDUN 2011) či migračnou krízou v Európe. Kým v roku 2014 

považovalo terorizmus sa dôležitú tému v Európe 6% respondentov v roku 2017 kulminoval 

podiel na 44%. Koncom roku 2018 klesol podiel na 20%. (EURÓPSKA KOMISIA 2019). Tieto 

faktory vplývali skôr na rozhodnutia domácich návštevníkov pri preferovaní bezpečných 

lokalít. Fáza od roku 2015 ešte stále prebieha, je charakteristická rekordným rastom 

návštevnosti, ktorá môže byť zapríčinená okrem stúpajúcej životnej úrovne aj fungovaním 

oblastných organizácií cestovného ruchu a ich marketingových aktivít. Regióny so širokou 

ponukou atrakcií sa stávajú ešte silnejšie, organizovanejšie a konkurenčnejšie. Predbežné 

pomenovanie tejto fázy je fáza konkurenčnej výhody. Fáza konkurenčnej výhody sa nesie aj 

v znamení návratu zahraničných hostí na Slovensko. Podiel hostí zo zahraničia v roku 2018 

stúpol oproti roku 2014 len mierne na 40,7%  no počet narástol o takmer 814 tisíc, z čoho 

takmer 774 tisíc bolo viazaných na regióny mimo Bratislavu. Miera rastu zahraničných hostí 

medzi rokmi 2014 a 2018 na Slovensku bez evidencie hlavného mesta bola 122,7. Podiel 

zahraničných hostí na Slovensku bez Bratislavy sa zvýšil na 32,4 % oproti 24,2% v roku 2014.  

Tabuľka 10  Top 15 krajín podľa počtu návštevníkov na Slovensku v roku 2018 

por. 
2018 

krajina pôvodu 
počet hostí 

1998 
počet hostí 

2008 

2018 

počet hostí 
priem. počet 
prenocovaní 

podiel hostí 
v Bratislave

1 Česká republika 244 454 537 180         701 642  2,75 15,9

2 Poľsko 132 047 308 437         225 899  2,38 22,5

3 Nemecko 141 373 164 694         178 364  2,59 44,8

4 Maďarsko 49 423 90 123         111 780  2,11 20,3

5 Rakúsko 31 832 62 052          99 634  1,91 61,5

6 Spojené kráľovstvo 18 557 66 628         83 734  2,16 69,5

7 Čínska ľudová republika - 7 675          66 961  1,30 79,3

8 Ukrajina 37 725 28 858          66 791  3,60 34,6

9 Taliansko 24 968 54 722          61 458  2,14 63,2

10 Spojené štáty americké 23 736 28 739          53 162  2,00 68,9

11 Francúzsko 14 633 43 958          41 866  1,96 57,1

12 Rusko 27 313 25 982          41 593  3,15 52,6

13 Izrael 13 256 11 171          36 567  4,29 26,5

14 Rumunsko 5 490 20 685          33 805  2,98 47,9

15 Španielsko 2 402 17 693          30 571  2,06 67,0
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 
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3.2.1 Vývoj priestorového rozmiestnenia hostí pôvodom zo Slovenska 

Domáci turisti predstavujú pre cestovný ruch na Slovensku formujúcu skupinu, ktorá svojím 

správaním určuje charakter cestovného ruchu v krajine a regiónoch. Podiel domácich turistov 

zo všetkých sa medzi rokmi 1996 – 2018 pohyboval v intervale 66,3 a 55 %, pričom od roku 

2010 sa podiel domácich turistov stabilizoval na hodnote 60% (+/- 1%) (Obrázok 12). Vývoj 

počtu hostí reagoval na spoločensko-ekonomickú transformáciu, pričom aj tu sú uplatniteľné 

štyri fázy cestovného ruchu pomenované v podkapitole 3.2. Fáza zotrvačnosti a stagnácie do 

roku 2000 vyvrcholila poklesom počtu domácich hostí v dôsledku zavádzania hospodárskych 

reforiem a reštrukturalizačných opatrení, ktoré krátkodobo znížili životnú úroveň. Následná 

fáza integrácie v znamení zlepšujúceho sa stavu ekonomiky spôsobila nárast počtu domácich 

turistov. V roku 2004 bola aj na podnikateľské činnosti v cestovnom ruchu zavedená rovná 19 

% daň, čím sa zvýšila sadzba o 5 %. To vyvolalo reakciu vo zvýšení cien služieb. Evidovaný 

štatistický pokles už nemusí úplne reflektovať realitu, skôr podporil neoficiálne účtovníctvo 

a rozmach nelegálneho ubytovania. Zatiaľ čo počet domácich turistov medzi rokmi 2003–2004 

klesol o 143 453 hostí, počet zahraničných v tom istom období stúpol o 14 398 hostí (Cákoci 

2013). 

 Vývoj ubytovaných hostí zo Slovenska medzi rokmi 1998-2018 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Obdobie nárastu počtu domácich návštevníkov trvalo do roku 2008, ktorý bol dovtedy 

historicky najúspešnejším rokom cestovného ruchu (podľa počtu hostí).  

Fáza hospodárskej krízy zasiahla aj vývoj počtu domácich hostí. Až v roku 2013 sa počty 

turistov vrátili na predkrízovú úroveň. Ostatné štyri roky poslednej fázy konkurenčnej výhody, 

sú v znamení kontinuálneho nárastu počtu hostí aj v dôsledku preferovania domáceho 

aktívneho cestovného ruchu. Správanie slovenských turistov ovplyvnil globálny vývoj 

bezpečnosti a citlivo reagovali na zhoršenú situáciu spojenú s revolučnou vlnou v moslimských 
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krajinách s autoritárskymi režimami, známu ako Arabská jar, keď čiastočne zmenili svoje 

dovolenkové ciele. Túto tézu potvrdzuje evidencia pasívneho cestovného ruchu na Slovensku 

kedy až roky 2017 a 2018 zaznamenali vyššie počty vycestovaných osôb do zahraničia ako rok 

2011 (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR 2019) spojený so začiatkom takzvanej Arabskej jari. 

Destabilizačné procesy a medializované násilie a teroristické útoky aj v turistických rezortoch, 

zasiahli dovtedy obľúbené turistické krajiny ako Egypt, Tunisko a čiastočne aj Turecko. 

Kontinuálne nadväzujúca migračná kríza a hlavne export teroristických aktov do krajín 

západnej Európy vykonaných sympatizantami militantnej organizácie Islamský štát (Daeš) ešte 

viac prehĺbili obavy o bezpečnosť, čo sa prejavilo rozhodnutím preferovať domáce, blízke, 

pocitovo bezpečné destinácie. Na zvýšenom záujme o domáci cestovný ruch sa pozitívne 

prejavilo aj zvyšovanie kvality služieb a rozširovanie ponuky a činnosť oblastných organizácií 

cestovného ruchu.  

 Sezónne správanie sa ubytovaných hostí zo Slovenska v rokoch 2018 a 2011  

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Zvýšený záujem domácich turistov o Slovensko sa prejavil jednak celkovým nárastom počtu 

hostí, no prejavil sa aj výrazne vyšší záujem o trávenie letnej sezóny na Slovensku (Obrázok 

13). V roku 2018 predstavovali mesiace jún, júl a august výraznú hlavnú sezónu v porovnaní 

s rokom 2011. Stále však platí, že domáci turisti trávia voľný čas na Slovensku celoročne. 

Diferencia v počte ubytovaných hostí medzi augustom (najviac hostí) a decembrom (najmenej 

hostí) predstavovala len 1,7 násobok.  
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 Priestorové rozmiestnenie ubytovaných hostí zo Slovenska v roku 2018 a podiel 
ubytovaných domácich hostí  zo všetkých ubytovaných hostí v roku 2018 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Z pohľadu priestorového rozmiestnenia domácich návštevníkov vyčnieva z dlhodobého 

hľadiska mesto Bratislava a regióny NUTS IV Poprad a Liptovský Mikuláš. S odstupom 

nasleduje Žilina a mesto Košice. Ako vidieť na obrázku 14 vo významnej časti územia 

Slovenska je pozícia domáceho turistu úplne dominantná. Na území celého Banskobystrického 

VÚC je podiel domácich ubytovaných hostí vyšší ako 70% zo všetkých, pričom NUTS IV 

Zvolen, Brezno, Detva, Žarnovica, Veľký Krtíš a Krupina dosahuje viac ako 80% podiel a Žiar 

nad Hronom s Revúcou viac ako 90% podiel. Obdobne je na tom aj Košický VÚC, kde okrem 

Košíc a Spišskej Novej Vsi narastá podiel domácich ubytovaných hostí nad 70%. Súvisí to aj 

s nižšou koncentráciou ubytovacích zariadení (Obrázok 9) a čiastočne aj so všeobecnou tézou, 

že zahraniční hostia preferujú ubytovacie zariadenia vyššej kvality (VLAD, STOIAN 2014).  
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 Porovnanie priestorového rozmiestnenia ubytovaných hostí zo Slovenska 
v rokoch 2004, 2008, 2011 a 2014  

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 

Tabuľka 11 zobrazuje poradie regiónov NUTS IV podľa miery rastu a úbytku domácich hostí 

na základe hodnôt v dvoch kľúčových rokoch v novodobej histórií cestovného ruchu na 

Slovensku. Rok 2008 bol posledným rokom fázy integrácie a predstavoval dovtedy historicky 

najúspešnejší rok v počte ubytovaných hostí. Nasledujúca fáza hospodárskej krízy sa niesla 

v znamení prepadu výkonov, ale aj systémových zmien v legislatíve a manažmente cestovného 

ruchu na Slovensku. Aj rok 2018 vo fáze konkurenčnej výhody bol historicky najúspešnejším 

rokom v počte ubytovaných hostí, no reflektuje ako sa jednotlivé regióny vysporiadali 

s hospodárskou krízou. Priemerná miera rastu za celé Slovensko bola 44,2%. Silné regióny sa 

stali ešte silnejšími a naopak pokles domácich hostí je do veľkej miery likvidačný pre cestovný 

ruch. Prešov ako jediný región z pomedzi NUTS IV s lokalizovaným sídlom VÚC zaznamenal 

úbytok domácich hostí. 
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Tabuľka 11 Vývoj počtu domácich hostí v regiónoch NUTS IV medzi rokmi 2018 a 2008  
regióny s najväčšou mierou rastu regióny s najväčšou mierou úbytku  

por. NUTS IV 
Rozdiel medzi 

2018 a 2008 
 

por. NUTS IV 
Rozdiel medzi 

2018 a 2008 
abs. [%] abs. [%] 

1 Žarnovica 16083 439,4 1 Sobrance -618 -59,0
2 Topoľčany 13029 172,7 2 Bánovce nad Bebravou -1982 -51,3
3 Banská Štiavnica 18053 159,4 3 Gelnica -3580 -51,2
4 Krupina 36133 132,3 4 Partizánske -2684 -46,2
5 Ružomberok 48727 124,5 5 Poltár -868 -43,3
6 Veľký Krtíš 7964 121,1 6 Myjava -4003 -42,1
7 Dunajská  Streda 26214 110,1 7 Rožňava -9659 -40,3
8 Liptovský  Mikuláš 156871 107,8 8 Stropkov -887 -31,7
9 Revúca 8840 97,8 9 Kysucké Nové Mesto -834 -30,2
10 Tvrdošín 22819 96,5 10 Trebišov -5383 -28,2
11 Púchov 18253 94,6 11 Skalica -2313 -26,2
12 Nové Zámky 29802 78,0 12 Ilava -1403 -19,2
13 Kežmarok 25865 68,1 13 Zlaté Moravce -1688 -14,7
14 Poprad 159297 64,1 14 Prešov -4362 -10,3
15 Trnava 15627 61,3 15 Rimavská Sobota -2138 -9,4
16 Bratislava (I-V) 146309 56,5 16 Bytča -269 -7,4
17 Vranov nad Topľou 5875 51,7 17 Prievidza -4277 -5,7
18 Čadca 8349 48,5 18 Michalovce -1707 -4,7
19 Dolný Kubín 7695 46,6 19 Galanta -363 -3,5
20 Žilina 48398 45,6 - Humenné, Medzilaborce diskrétne údaje 

zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Na detailnejší pohľad a porovnanie vývoja vzájomne si konkurujúcich regiónov boli vybrané 

regióny zoskupené do typologicky kompaktných skupín, ktoré boli voľne inšpirované 

typologickým členením stredísk podľa (VYSTOUPIL, KASAGRANDA, ŠAUER 2016). 

 Vývoj ubytovaných domácich hostí v Bratislave a Košiciach  

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Prvý typ predstavujú hlavné mestské centrá. Bratislava a Košice predstavovali v každom 

hodnotenom roku prvý a piaty najnavštevovanejší región domácimi turistami. Z obrázku 16 je 

viditeľná značne odlišná dynamika vývoja od roku 2004. Na obidve mestá je viazaný mestský 

turizmus, ale hlavne biznis turizmus (MATLOVIČOVÁ, KLAMÁR, MIKA 2015). O tom svedčí aj 

vývoj sezónnosti (Obrázok 17), ktorý je celoročne stabilný. Bratislava sa však stala už aj 
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turistickým cieľom pre domácich návštevníkov, čo vyplýva z vyššieho nárastu návštevnosti 

v jarných a letných mesiacoch v roku 2018 v porovnaní s rokom 2011.  

 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných domácich hostí po mesiacoch v 
Bratislave a Košiciach medzi rokmi 2018 a 2011 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 Vývoj ubytovaných domácich hostí vo Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, 
Kežmarok) na Liptove (Liptovský Mikuláš a Ružomberok), v Žiline a Horehroní (Banská 
Bystrica, Brezno) 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Druhým typom sú horské regióny s lokalizovanými lyžiarskymi strediskami (Obrázok 18 a 19). 

Pozoruhodný je nárast regiónu Liptov (NUTS IV Liptovský Mikuláš, Ružomberok), ktorý sa 

v sledovanom období dotiahol na takmer rovnocennú pozíciu s regiónom Vysokých Tatier 

(NUTS IV Poprad, Kežmarok). Región Vysokých Tatier má výraznejšiu zimnú sezónu ako 

Liptov a rozdiel vytvára jeseň, kde Vysoké Tatry predstavujú atraktívnu lokalitu pre pešiu 

turistiku v období „babieho leta“. Región Liptov dokázal v roku 2018 v mesiacoch júl a august 

prilákať viac domácich návštevníkov ako Vysoké Tatry. Kým v roku 2004 bola pozícia 

hodnotených regiónov vyrovnanejšia, regióny Žiliny a Horehronia (NUTS IV Banská Bystrica, 

Brezno) nezaznamenali taký výrazný nárast počtu domácich hostí. V Horehronskom regióne je 

v porovnaní s konkurenciou poddimenzovaná letná sezóna (Obrázok 19).  
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 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných domácich hostí po mesiacoch vo 
Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, Kežmarok) na Liptove (Liptovský Mikuláš 
a Ružomberok), v Žiline a Horehroní (Banská Bystrica, Brezno) medzi rokmi 2018 a 2011 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Tretím typom sú regióny s ponukou pobytu pri vode a wellness (Obrázok 20 a 21). Vzájomne 

sú porovnané štyri regióny NUTS IV. Región Dunajskej Stredy s tradičnými nosnými 

strediskami Dunajská Streda, Veľký Meder a rastúcimi Šamorín a Orechová Potôň dokázal od 

roku 2004 do 2018 prilákať štvornásobne viac domácich hostí. Región má z pohľadu domácich 

hostí výrazne vyrovnanejšiu sezónnosť, pričom v porovnaní s konkurenciou bol v roku 2018 

atraktívnejšie počas ôsmich mesiacov. Vo Veľkom Mederi však predstavujú zahraniční hostia 

až ¾ všetkých hostí, ktorí prevládajú práve v letnej sezóne.  

 

 Vývoj ubytovaných domácich hostí v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky, 
Senec a Michalovce  

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 

Región Nové Zámky predstavuje len štatistický región a z pohľadu cestovného ruchu sa delí na 

Podunajskú časť a Tekovskú časť. Pre domácich návštevníkov predstavuje hlavné stredisko 

mesto Štúrovo s termálnym kúpaliskom Vadaš a termálne kúpalisko Podhájska s okolitými 

obcami. Najmarkantnejší nárast domácich návštevníkov bol zaznamenaný v roku 2018 vo fáze 
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konkurenčnej výhody. Dvojnásobne silnejšia letná sezóna v porovnaní s rokom 2011 vytvorila 

pre región príležitosť, ktorú je potrebné podporiť investíciami do supraštruktúry a zvyšovania 

kvality služieb. Región Senec (Senecké jazerá) predstavuje stabilizované stredisko. Hoci počet 

domácich hostí stagnuje, poloha v zázemí Bratislavy zaručuje vysokú návštevnosť 

jednodňových výletníkov. Región Michalovce (Zemplínska Šírava) má z pohľadu domácich 

turistov podobný vývoj ako Senec, no štatisticky evidované čísla sú bližšie k reálnej celkovej 

návštevnosti. Michalovce boli v poradí 18. regiónom s najväčšou mierou úbytku medzi rokmi 

2008 – 2018 (Tabuľka 11) 

 

 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných domácich hostí po mesiacoch 
v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky a Senec medzi rokmi 2018 a 2011 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Štvrtý typ predstavujú regióny s lokalizovaným kúpeľným strediskom. Tie boli rozdelené do 

dvoch skupín. Regióny Trenčín (Trenčianske Teplice), Piešťany a Krupina (Dudince) 

predstavujú z pohľadu domácich návštevníkov najnavštevovanejšie kúpeľné centrá. 

Trenčianske Teplice sa podieľajú viac ako 60% podielom na hodnotách celého regiónu. Pri 

Piešťanoch a Krupine tvoria hostia naviazaný na kúpele dominantný podiel. Pri všetkých troch 

je badať analógiu čo sa týka postupného nárastu počtu domácich hostí. Piešťany stále 

predstavujú najnavštevovanejšie kúpele na Slovensku aj z pohľadu domácich turistov. 

 

 Vývoj ubytovaných domácich hostí v NUTS IV Trenčín, Piešťany a Krupina  
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zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných domácich hostí po mesiacoch 
v NUTS IV Trenčín, Piešťany a Krupina medzi rokmi 2018 a 2011 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 Vývoj ubytovaných domácich hostí v NUTS IV Bardejov, Turčianske Teplice, 
Stará Ľubovňa, Zvolen a Prievidza  

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Druhú skupinu (Obrázok 24) predstavujú síce menej navštevované, no regionálne dôležité 

kúpeľné centrá Bardejov, Turčianske Teplice, Stará Ľubovňa (Vyšné Ružbachy, Nová 

Ľubovňa), Zvolen (Sliač, Kováčová) a Prievidza (Bojnice). Pri Zvolene a Prievidzi tvoria 

kúpeľné centra polovicu ubytovaných hostí. Pri všetkých regiónoch je možné hovoriť 

o stabilizovanom vývoji, ktorý sa zakladá na špecifických pravidlách. Významnú časť 

predstavujú hostia s hradenou kúpeľnou liečbou zo strany poisťovní. Narastajúci významu 

takzvanej striebornej ekonomiky v dôsledku demografického vývoja vytvára nové rozvojové 

možnosti pre kúpeľné centrá.   

Z ostatných regiónov je zaujímavý nárast v Banskej Štiavnici, kde sa zvýšil počet domácich 

návštevníkov vo fáze konkurenčnej výhody na takmer 30 tisíc oproti dlhodobo konštantným 13 

tisícom do roku 2014. V tejto fáze bol najväčším skokanom susedný región Žarnovica. Miera 

rastu medzi rokmi 2018 a 2008 bola takmer 440%. Naopak mierny ústup z pozícií zaznamenal 

v tejto fáze neďaleký región Žiar nad Hronom (Vyhne, Sklené Teplice, Kremnica, Krahule). 

Tento štatistický región je z pohľadu cestovného ruchu rozdelený na časť Štiavnických vrchov 
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a Kremnických vrchov. V roku 2018 tu bolo ubytovaných takmer 62 tisíc domácich hostí no 

miera rastu oproti roku 2008 bola len 33,5% čo bolo o 10,7% menej ako celoštátny priemer.  

3.2.2 Vývoj priestorového rozmiestnenia hostí pôvodom z Česka 

Hostia z Česka predstavujú pre cestovný ruch na Slovensku najpočetnejšiu skupinu 

zahraničných návštevníkov. Podiel zo zahraničných hostí v období rokov 1998 – 2018 sa 

pohyboval v intervale 27,3-32,8% (Obrázok 25). Podiel na celkovej návštevnosti v roku 2018 

predstavoval 12,5% (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR 2019). História spoločného štátu, intenzívne 

hospodárske väzby, minimálna jazyková bariéra a celková kultúrna blízkosť predstavujú 

pozitívne faktory stimulujúce návštevnosť. Dá sa predpokladať aj zvýšený podiel návštevy 

priateľov a známych vďaka výrazne intenzívnejším vzájomným prepojeniam. Z pohľadu 

motivácie cesty na Slovensko predstavovala návšteva príbuzných 19,5% podiel (MDAV 

2017a). Popularitu Slovenska z pohľadu českých hostí dokazuje aj pozícia v rámci pasívneho 

cestovného ruchu v Česku. Slovensko sa po Chorvátsku dlhodobo radí na druhé miesto v poradí 

krajín s najväčším počtom výjazdom hostí z Česka (ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD 2019a). Stabilný 

podiel na návštevnosti hovorí o vysokej korelácií s celkovým vývojom návštevnosti na 

Slovensku. Hostia z Česka sú minimálne citliví na selektívne faktory v zmysle MARIOT 1983, 

ovplyvňujúce vzájomné vzťahy a návštevnosť. Tu pravdepodobne opäť do veľkej miery 

zavažuje pozitívny emočný vzťah založený na osobných väzbách. Český turista je dominantne 

individuálny. V roku 2017 predstavoval podiel organizovaných turistov len 1,6% zo všetkých 

hostí z Česka (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR).  

Približne 80% českých návštevníkov tvoria hostia minimálne s jedným prenocovaním. 

Jednodňový výletník tvorí 14% a cca 6% tvoria tranzitné návštevy (MDAV 2017a). 

 Vývoj ubytovaných hostí z Česka medzi rokmi 1998-2018 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 
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Vo vývoji návštevnosti hostí pôvodom z Česka sú zaznamenané výkyvy. Pokles v roku 2004 

súvisel so vstupom obidvoch krajín do Európskej Únie. Hoci v danom roku stúpol celkový 

záujem o vycestovanie z Česka do zahraničia (PALATKOVÁ, ZICHOVÁ 2011) pokles počtu hostí 

na Slovensku súvisel s vyššou atraktivitou nových destinácií v Európskej Únii aj vďaka 

zjednodušeniu cestovania (BUČEKOVÁ, NOVÁKOVÁ, KUSENDOVÁ 2016).  Výraznejší pokles 

v roku 2009 súvisel so zavedením Eura ako menovej jednotky na Slovensku a prejavením sa 

vplyvu svetovej hospodárskej krízy. Miera evidovanej nezamestnanosti sa v roku 2009 zvýšila 

medziročne o 2,3 percentuálne body na úroveň 6,7% (ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD 2019b). 

Proexportné zásahy českej národnej banky v podobe oslabenia českej koruny voči Euru, čo sa 

prejavilo zdražením z pohľadu českých návštevníkov hlavne v letnej sezóne. Dopyt obyvateľov 

Česka po zahraničnom cestovnom ruchu poklesol nielen vo vzťahu k Slovensku, ale aj celkovo 

(PALATKOVÁ, ZICHOVÁ 2011). Nasledujúci vývoj opäť koreluje s celkovým vývojom 

cestovného ruchu na Slovensku, pričom v roku 2018 bol evidovaný historický najvyšší počet 

hostí 701 642 (Obrázok 25).  

Z obrázku 26 je na úrovni celej krajiny viditeľná výrazná preferencia letnej sezóny, ktorá je 

približne 2,5 násobne väčšia ako zimná sezóna. Pri porovnaní údajov v rokoch 2018 a 2011 je 

badateľná konzistentnosť výkonov. Výhodou Slovenska je, že pre českých návštevníkov je 

celoročne zaujímavé (MDAV 2017a). 

 Sezónne správanie sa ubytovaných hostí z Česka v rokoch 2018 a 2011  

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Hoci údaje na celoštátnej úrovni zaznamenávajú rast českých turistov, pri bližšom pohľade na 

priestorové rozmiestnenie (Obrázok 27 a 28) sú badateľné rozdielne vývoje v jednotlivých 

regiónoch. Z dôvodu vhodnej formy interpretácie boli vybrané štyri typologicky kompaktné 

skupiny regiónov voľne inšpirované typologickým členením stredísk podľa (VYSTOUPIL, 

KASAGRANDA, ŠAUER 2016). Vo vzájomne konkurujúcich regiónoch bol porovnávaný vývoj 

návštevnosti v rokoch 2004, 2008, 2011, 2014 a 2018. 
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 Priestorové rozmiestnenie ubytovaných hostí z Česka v roku 2018 a podiel 
ubytovaných hostí z Česka zo všetkých zahraničných hostí v roku 2018 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 Porovnanie priestorového rozmiestnenia ubytovaných hostí z Česka v rokoch 
2004, 2008, 2011 a 2014  

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 
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Prvý typ mestské centrá  predstavujú dve najväčšie mestá na Slovensku. V roku 2018 bol 

najväčší počet českých turistov evidovaný v Bratislave (NUTS IV Bratislava I- Bratislava V). 

Len v roku 2004 bol mierne vyšší počet turistov v regióne Vysokých Tatier (Poprad, 

Kežmarok), inak je hlavné mesto kontinuálny líder návštevnosti s rastúcim trendom. Na 

Bratislavu obdobne ako pri domácich hosťoch je viazaný mestský a biznis turizmus. Vývoj 

sezónnosti (Obrázok 30) je celoročne stabilný a v protiklade s celoštátnym vývojom patria letné 

(dovolenkové) mesiace k najslabším. Návštevnosť mesta Košice (NUTS IV Košice I – Košice 

IV) má rovnaký charakter so sezónnym poklesom v letných mesiacoch. No z pohľadu objemu 

je návštevnosť výrazne menšia (Obrázok 29). 

 Vývoj ubytovaných českých hostí v Bratislave a Košiciach  

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných českých hostí po mesiacoch v 
Bratislave a Košiciach medzi rokmi 2018 a 2011 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Druhým typom regiónov sú horské regióny s lokalizovanými lyžiarskymi strediskami (Obrázok 

31). V pokrízovom období Liptovský región (NUTS IV Liptovský Mikuláš, Ružomberok) 

predbehol región Vysokých Tatier (Poprad, Kežmarok) v počte hostí. Región Vysokých Tatier 

však  dokáže dlhšie udržať turistu. V roku 2018 mal región Vysoké Tatry lepšie čísla len v júni 

a v septembri v porovnaní s Liptovom (Obrázok 32). V júli 2018 bola vôbec najvyššia 

početnosť českých turistov na Slovensku (19 418). V Žiline (NUTS IV) sa na rozdiel od 
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Liptova a Vysokých Tatier výrazne neprejavuje český lyžiar. Zimné mesiace patria 

k najslabším v roku. Všetky tri regióny zaznamenávajú postupný nárast českých turistov. 

 Vývoj ubytovaných českých hostí vo Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, 
Kežmarok) na Liptove (Liptovský Mikuláš a Ružomberok) a v Žiline 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných českých hostí po mesiacoch vo 
Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, Kežmarok) na Liptove (Liptovský Mikuláš 
a Ružomberok) a v Žiline medzi rokmi 2018 a 2011 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 Vývoj ubytovaných českých hostí v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky a 
Senec  

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie  

Tretím typom sú regióny s ponukou pobytu pri vode a wellness (Obrázok 33). Zastúpené sú 

tromi regiónmi NUTS IV: Dunajská Streda, Nové Zámky, Senec. Prvé dva regióny majú 

rastúcu tendenciu. Dunajská Streda v roku 2018 v počte návštevníkov mierne predbehla Nové 
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Zámky a dostala sa na piate miesto medzi najnavštevovanejšie NUTS IV regióny. Najväčšiu 

zásluhu má na tom Veľký Meder s hlavnou atrakciou Thermal Corvinus. V Nových Zámkoch 

predstavuje hlavnú atrakciu z pohľadu českých turistov termálne kúpalisko Podhájska 

a čiastočne termálne kúpalisko Vadaš Štúrovo. Hlavne Podhájska zvyšuje priemernú dĺžku 

prenocovania českých turistov, ktorá sa blíži k piatim nociam. 

Mierne odlišný vývoj je viditeľný v Senci. Hlavnú atrakciu predstavujú Senecké jazerá 

s aquaparkom. Hoci sa v roku 2018 počty návštevníkov vrátili na predkrízovú úroveň, 

dynamika rastu je značne pomalšia oproti konkurenčným regiónom. Senec má tiež výrazne 

sezónny charakter. V mesiaci júl dokonca predbieha počtom českých turistov konkurenciu 

(Obrázok 34). Dlhšia a stabilnejšia sezóna v Dunajskej Strede a Nových Zámkoch však 

predstavuje konkurenčnú výhodu z pohľadu udržateľnosti cestovného ruchu. Vo všetkých troch 

regiónoch tvorili v roku 2018 českí turisti dominantný podiel zo zahraničných návštevníkov 

(Obrázok 27) Nové Zámky (75,8%), Dunajská Streda (68,1%) a Senec (62,8%). 

 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných českých hostí po mesiacoch 
v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky a Senec medzi rokmi 2018 a 2011 

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Posledným typom sú regióny s lokalizovaným kúpeľným strediskom. Ako už bolo spomenuté 

4,7% turistov z Česka v roku 2015 predstavovali kúpeľní hostia (KASAGRANDA, GURŇÁK 

2017). Hlavnými centrami sú kúpele Trenčianske Teplice (Trenčín), kúpele Piešťany, kúpele 

Turčianske Teplice, kúpele Dudince (Krupina) a kúpele Bardejov. Aj tu je viditeľná odlišná 

genéza v dlhšom časovom horizonte. Zatiaľ čo Trenčianske Teplice a Piešťany, ale aj 

Turčianske Teplice sa po výkyvoch vrátili v roku 2018 k nárastu počtu turistov Dudince 

a Bardejovské kúpele už nie. Dokonca je možné hovoriť o zásadnej strate tejto klientely 

(Obrázok 35). 
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 Vývoj ubytovaných českých hostí v NUTS IV Trenčín, Piešťany, Turčianske 
Teplice, Krupina a Bardejov  

 
zdroj:  Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie

Z ostatných regiónov stojí za zmienku značný pokles v Rožňave ako aj stagnácia počtu turistov 

v regiónoch Kysúc, Oravy, Pohronia, Horehronia či Spišskej Novej Vsi (Obrázok 27 a 28). 

Tento vývoj by sa pravdepodobne mohol dať pripísať fáze konkurenčných výhod (str. 62). 

3.2.3 Vývoj priestorového rozmiestnenia hostí pôvodom z Poľska 

Poľskí turisti predstavujú druhú najpočetnejšiu skupinu zahraničných návštevníkov na 

Slovensku. Podiel zo zahraničných návštevníkov v roku 2018 tvoril 9,9 % (Obrázok 36) a 4,1% 

zo všetkých návštevníkov. Približne 61% návštevníkov tvoria turisti s minimálne jedným 

prenocovaním. Jednodňový návštevníci 21% a zvyšných 18% tvoria tranzitné návštevy 

(MDAV SR 2017b).  Poľskí turisti predstavujú najindividuálnejšiu skupinu návštevníkov na 

Slovensku. V roku 2017 tvoril podiel individuálnych turistov až 98,9% zo všetkých turistov 

z Poľska, čím mierne predbehli aj českých turistov (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR 2019).  

 Vývoj ubytovaných hostí z Poľska medzi rokmi 1998–2018 

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Poľský štatistický úrad evidoval v roku 2017 až 389 500 občanov Poľska starších ako 15 rokov, 

ktorí vycestovali na Slovensko, z čoho 322 000 uviedlo účel cesty dovolenku a voľnočasové 
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aktivity. Slovensko obsadilo v danom roku siedme miesto v poradí najnavštevovanejších krajín 

za úmyslom trávenia voľného času (POĽSKÝ ŠTATISTICKÝ ÚRAD 2019). Štatistický úrad na 

Slovensku evidoval v roku 2017 pobyt len 209 524 ubytovaných turistov. Rozdiel vyvoláva 

otázky a môže naznačovať rozsah nelegálneho ubytovania na Slovensku.  

Z pohľadu vývoja návštevnosti (Obrázok 36) je badateľné, že poľský turista predstavoval ešte 

väčší význam pre slovenský cestovný ruch. Maximálny podiel na zahraničných turistoch 

dosiahol v roku 2001(21,7%) a historický najväčší počet v roku 2008 (vyše 308 tisíc). 

V kontexte evidovaných údajov poľským štatistickým úradom je diskutabilné, či aktuálne roky 

dosahujú vyššiu návštevnosť.  

Zásadný prelom vo vývoji nastal v roku 2009. Dopad hospodárskej krízy, ale hlavne prijatie 

Eura na Slovensku a následný vývoj na devízovom trhu, pri ktorom poľský zlotý začiatkom 

roka výrazne oslabil voči Euru, spôsobil významnú stratu hostí z Poľska. Kurz Eura 

voči zlotému sa síce ešte v lete 2009 vrátil na predošlú úroveň, no poľskí turisti už nie. V tomto 

prípade je možné hovoriť o nezvládnutí situácie, kedy mala v lete 2009  po stabilizovaní sa 

situácie na devízových trhoch nasledovať marketingová kampaň na poľskom trhu. Tak vysoký 

medziročný pokles hostí na úrovni 47% nezaznamenala žiadna iná skupina turistov.  

S odstupom desiatych rokov je možné konštatovať, že strata poľských hostí sa nezvratne dotkla 

vývoja cestovného ruchu na Slovensku. Hoci absolútne najvyššie úbytky medzi rokmi 2008 

a 2018 zaznamenali regióny Liptovský Mikuláš 22,8 tisíc a Poprad takmer 13 tisíc, obidva 

regióny dokázali straty kompenzovať ziskami na iných skupinách turistov. Pričom časť 

poľských turistov sa sem aj vrátilo (Tabuľka 12). Výrazne významnejšie sa strata poľského 

turistu prejavila v menších NUTS IV regiónoch (v kontexte cestovného ruchu). V Tvrdošíne 

medzi rokmi 2018 a 2008 predstavoval úbytok 11,3 tisíc hostí z Poľska. Táto hodnota v roku 

2018 tvorila vyše 18% zo všetkých ubytovaných hostí v okrese. Obdobne je na tom aj okres 

Stará Ľubovňa s poklesom 6,9 tisíc poľských hostí, čo v roku 2018 reprezentuje hodnotu 17,7% 

zo všetkých ubytovaných hostí a 103% zahraničných hostí. Okres Rožňava pri porovnaní rokov 

2008 a 2018 stratil vyše 2 tisíc poľských hostí čo v roku 2018 predstavovalo vyše 40% všetkých 

zahraničných hostí a vyše 10% zo všetkých hostí. Opačným prípadom je Bratislava, kde počet 

poľských turistov výraznejšie narástol.  
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Tabuľka 12 Regióny NUTS IV s najvyšším úbytkom poľských turistov v dôsledku svetovej 
hospodárskej krízy a ich adaptácia stavu v roku 2018 

por. NUTS IV 

Bilancia zmeny počtu 

turistov medzi rokmi 

2011-2008 

Bilancia zmeny 

počtu turistov medzi 

rokmi 2018-2011 

Počet 

hostí 

2018 

Adaptácia 

poľských hostí 

abs. miera [%] abs. miera [%]

1 Liptovský Mikuláš -30 090 -44,6 7 314 19,6 44 676 mierny návrat
2 Poprad -21 116 -45,5 8 136 32,2 33 434 mierny návrat
3 Tvrdošín -9 874 -67,5 -1 423 -30,0 3 327 strata záujmu
4 Ružomberok -7 115 -43,4 5 056 54,4 14 349 mierny návrat
5 Žilina -6 639 -49,7 1 327 19,7 8 050 mierny návrat
6 Stará  Ľubovňa -6 424 -80,4 -482 -30,7 1 086 strata záujmu
7 Spišská  Nová  Ves -4 656 -45,3 1 300 23,1 6 918 mierny návrat
8 Kežmarok -4 459 -56,2 1 681 48,3 5 158 mierny návrat
9 Bratislava (I-V) -4 353 -10,6 13 949 37,8 50 852 nárast záujmu

10 Pezinok -4 137 -77,8 587 49,8 1 765 strata záujmu
11 Senec -3 715 -74,1 1 231 94,8 2 530 mierny návrat
12 Prievidza -3 369 -82,2 345 47,1 1 077 strata záujmu
13 Bardejov -2 625 -79,0 834 119,3 1 533 mierny návrat
14 Rožňava -1 836 -69,9 -198 -25,0 593 strata záujmu
15 Michalovce -1 788 -58,9 -48 -3,8 1 200 strata záujmu
16 Piešťany -1 752 -48,5 -650 -35,0 1 208 strata záujmu
17 Čadca -1 668 -58,0 -271 -22,4 938 strata záujmu
18 Banská Bystrica -1 639 -47,0 473 25,6 2 321 mierny návrat
19 Dolný Kubín -1 472 -56,6 -23 -2,0 1 108 strata záujmu
20 Námestovo -1 459 -75,0 315 64,8 801 mierny návrat

zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 

 Sezónne správanie sa ubytovaných hostí z Poľska v rokoch 2018 a 2011  

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Zo sezónneho vývoja (Obrázok 37) je zreteľne vidno, že poľskí turisti obľubujú zimnú aj letnú 

sezónu. Priestorový rozptyl sa však značne zredukoval. V roku 2018 boli takmer dve tretiny 

všetkých poľských hostí viazaných na región Liptov (Liptovský Mikuláš, Ružomberok) 26,1%, 

Bratislavu (I-V) 22,5% a Vysoké Tatry (Poprad, Kežmarok) 17,1%. Už spomínaný úbytok je 

vizualizovaný aj na obrázku 39, z ktorého je viditeľný aj mierny nárast popularity letných 

stredísk, hlavne Dunajskej Stredy .  
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 Priestorové rozmiestnenie ubytovaných hostí z Poľska v roku 2018 a podiel 
ubytovaných hostí z Poľska zo všetkých zahraničných hostí v roku 2018 

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 Porovnanie priestorového rozmiestnenia ubytovaných hostí z Poľska v rokoch 
2004, 2008, 2011 a 2014  

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 
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Pri detailnom porovnaní dvoch najväčších miest Bratislavy a Košíc (Obrázok 40) je značný 

rozdiel v počte návštevníkov, ktorý sa v sledovanom časovom období ešte prehĺbil. Až 

v poslednom sledovanom roku došlo k nárastu poľských turistov, pričom Košice zaznamenali 

od roku 2014 vyššie tempo rastu ako Bratislava. Sezónne rozloženie poľských turistov 

(Obrázok 41) v Bratislave indikuje na rozdiel od domácich, či českých turistov, že prevládajú 

turisti s motívom návštevy mesta a nie biznis turizmus. Letná sezóna je výrazná. Dĺžka pobytu 

v oboch mestách je stabilná na úrovni približne 1,5 prenocovania.  

 Vývoj ubytovaných poľských hostí v Bratislave a Košiciach 

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 

 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných poľských hostí po mesiacoch 
v Bratislave a Košiciach medzi rokmi 2018 a 2011 

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Horské regióny s lokalizovanými lyžiarskymi strediskami sú pre poľských turistov kľúčovou 

atrakciou Slovenska, ktoré vyhľadávajú v letnej aj zimnej sezóne. Najnavštevovanejší región 

predstavuje Liptov (Obrázok 42), ktorý má prevahu nad Vysokými Tatrami hlavne v zimnej 

sezóne (Obrázok 43). Hoci región NUTS IV Žilina predstavuje z pohľadu poľských turistov 

štvrtý najnavštevovanejší región, intenzita s konkurenčnými regiónmi je výrazne slabšia. Vývoj 

ubytovaných hostí v jednotlivých mesiacoch skôr indikuje prevahu obchodných a biznis 

turistov (Obrázok 43). 
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 Vývoj ubytovaných poľských hostí vo Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, 
Kežmarok), na Liptove (Liptovský Mikuláš a Ružomberok) a v Žiline 

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných poľských hostí po mesiacoch vo 
Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, Kežmarok) na Liptove (Liptovský Mikuláš 
a Ružomberok) a v Žiline medzi rokmi 2018 a 2011 

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

Posledným hodnoteným typom stredísk sú regióny s ponukou pobytu pri vode a wellness 

(Obrázok 44). Región Dunajskej Stredy prilákal v roku 2018 zreteľne väčší počet poľských 

hostí oproti predkrízovému roku 2008. Zmenila sa však priemerná dĺžka pobytu, ktorá práve 

v Dunajskej Strede poklesla najvýraznejšie. V porovnaní s domáci, či českými návštevníkmi 

bola priemerná dĺžka prenocovania kratšia vo všetkých troch regiónoch. Dunajskú Stredu je 

môžné z pohľadu poľských návštevníkov nazvať ako novoobjavený cieľ s výrazným maximom 

v letnej sezóne (Obrázok 45). Nárast počtu hostí medzi rokmi 2008 a 2018 bol viac ako 2 000. 

Región Senec po prepade vo fáze hospodárskej krízy zaznamenal mierny nárast (Tabuľka 12) 

počtu poľských turistov a jemne sa predĺžila aj dĺžka prenocovania.  

 Vývoj ubytovaných poľských hostí v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky a 
Senec  
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zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných poľských hostí po mesiacoch 
v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky a Senec medzi rokmi 2018 a 2011 

  
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

3.2.4 Vývoj priestorového rozmiestnenia hostí pôvodom z Maďarska 

Turisti z Maďarska predstavujú podľa evidencie Štatistického úradu Slovenskej republiky 

štvrtú najpočetnejšiu skupinu zahraničných hostí, pričom Slovenský štatistický úrad v roku 

2018 evidoval necelých 112 tisíc hostí z Maďarska. Naopak Maďarský štatistický úrad 

vykazuje výrazne odlišné štatistické údaje o výjazde vlastných občanov na Slovensko. V roku 

2018 evidoval 969 tisíc výjazdov s prenocovaním na Slovensku (MAĎARSKÝ ŠTATISTICKÝ 

ÚRAD 2019). V prípade maďarských turistov sa do veľkej miery nejedná o nelegálne 

ubytovanie. Vďaka pevným historickým, kultúrnym a osobným väzbám mnohí návštevníci 

využívajú bezplatné ubytovanie u známych, či rodiny. Údaje ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky uvádzajú, že až 19,4 % turistov z Maďarska prichádza za účelom 

návštevy rodinných príslušníkov, priateľov, príbuzných a známych a až 27,9% (najviac 

z okolitých krajín) využije bezplatné ubytovanie (vlastné alebo rodina či priatelia) (MDAV SR 

2017c). V ostatných rokoch viac ako 97%  turistov z Maďarska cestuje na Slovensko 

individuálne (ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR, 2019).  

 Vývoj ubytovaných hostí z Maďarska medzi rokmi 1998–2018 

zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 
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Z pohľadu vývoja počtu hostí (Obrázok 46) došlo k výraznému prepadu v dvoch vlnách. Po 

rekordnom roku 2006 pokračovala hospodárska konjunktúra charakteristická pre fázu 

integrácie avšak výrazne sa naštrbili citlivé politicko-spoločenské vzťahy obidvoch krajín. Od 

začiatku prvej vlády Róberta Fica v júli 2006 bola napätá diplomatická situácia, no 

najzásadnejším prvkom bola kauza Hedvigy Malinovej, ktorá dlhodobo rezonovala v oboch 

táboroch. Ďalší pokles návštevnosti v roku 2009 už súvisel s dopadom svetovej hospodárskej 

krízy a turbulentným vývojom maďarského forintu voči Euro.  

Tabuľka 13 Regióny NUTS IV s najvyšším úbytkom maďarských turistov v dôsledku 
zhoršených politicko-spoločenský vzťahov a dopadov svetovej hospodárskej krízy a ich 
adaptácia stavu v roku 2018 

por. NUTS IV 

Bilancia zmeny 
počtu turistov medzi 

rokmi 2011-2004 

Bilancia zmeny 
počtu turistov medzi 

rokmi 2018-2011 

Počet 
hostí 
2018 

Adaptácia 
maďarských 

hostí 
abs. miera [%] abs. miera [%]

1 Poprad -17 085 -66,5 12 105 140,9 20 698 mierny návrat

2 Brezno -5 833 -79,2 329 21,5 1 858 strata záujmu

3 Liptovský Mikuláš -5 286 -50,9 2 831 55,6 7 925 mierny návrat

4 Banská Bystrica -3 507 -67,9 2 482 149,9 4 138 mierny návrat

5 Rožňava -2 497 -63,7 165 11,6 1 591 strata záujmu

6 Kežmarok -2 145 -67,9 1 109 109,2 2 125 mierny návrat

7 Spišská  Nová  Ves -2 074 -41,5 1 190 40,7 4 115 návrat

8 Košice - okolie -1 821 -75,2 -71 -11,8 529 strata záujmu

9 Ružomberok -1 657 -80,5 1 396 347,3 1 798 návrat

10 Žiar nad Hronom -1 603 -95,4 336 430,8 414 strata záujmu

11 Martin -1 422 -66,9 149 21,2 852 strata záujmu

12 Nové Zámky -1 385 -41,5 2 530 129,7 4 480 nárast záujmu

13 Komárno -929 -59,8 1 344 215,4 1 968 nárast záujmu

14 Žilina -714 -45,0 1 013 116,2 1 885 nárast záujmu

15 Sabinov -677 -65,0 -274 -75,3 90 strata záujmu

25 Dunajská  Streda -321 -26,6 2 268 256,6 3 152 nárast záujmu

62 Rimavská Sobota 64 11,0 1 699 263,0 2 345 nárast záujmu

64 Banská Štiavnica 70 8,9 1 251 146,1 2 107 nárast záujmu

71 Košice (I-IV) 664 18,2 1 181 27,4 5 498 nárast záujmu

72 Bratislava (I-V) 1 567 15,1 10 746 89,9 22 694 nárast záujmu

zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 

Udalosti z roku 2006 sú názorným príklad dôležitosti povedomia a obrazu o regióne ako 

zásadného konkurenčného faktora. Zhoršenie vnímania obrazu o Slovensku negatívne 

ovplyvnilo rozhodnutie cestovať na Slovensko. Aj pri maďarských turistoch je viditeľný 

„reštart“ v podobe nárastu počtu návštevníkov až vo fáze konkurenčnej výhody. Tabuľky 13 

zobrazuje regióny NUTS IV s najväčšou stratou počtu hostí pôvodom z Maďarska medzi rokmi 

2004 a 2011, čo zahrňuje obidve vlny poklesu. Mestá Košice a Bratislava v tomto období 
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zaznamenali nárast počtu hostí, čo indikuje silnejší biznis turizmu, ktorý nereaguje tak citlivo 

na spomínané faktory. Stav v roku 2018 jasne zobrazuje zmeny v správaní sa maďarských 

turistov. Tabuľka 13 poukazuje na regióny, o ktoré stratili záujem. Pokles sa prejavil počas 

celého roku no citeľný bol hlavne v zimnej sezóne. Absencia maďarského lyžiara je viditeľná 

aj na sezónnom rozložení turistov v roku 2011 (Obrázok 47). Strata sa týkala stabilných 

organizovaných školských lyžiarskych pobytov, ktoré navštevovali Slovensko každoročne. 

Vývoj demonštruje aký citlivý je cestovný ruch na povedomie a obraz o regióne.  

 Sezónne správanie sa ubytovaných hostí z Maďarska v rokoch 2018 a 2011  

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

V roku 2018 sa na úrovni celého Slovenska už výrazne prejavuje zimná aj letná sezóna 

(Obrázok 47). Priestorové rozmiestenie maďarských turistov (Obrázok 48) sa začalo 

výraznejšie koncentrovať do menšieho počtu regiónov oproti predošlým rokom (Obrázok 49). 

Pokles je citeľný hlavne v regiónoch Banskobystrického kraja. Vyššie podiely maďarských 

hostí z celkového počtu zahraničných hostí (Obrázok 48) je spôsobený celkovo nízkym počtom 

zahraničných hostí  v týchto regiónoch.  

Je hodné spomenúť, že maďarskí turisti na Slovensku nepatria medzi kúpeľných návštevníkov. 

Hoci túto aktivitu preferujú, tradícia a široká ponuka v kúpeľných zariadení priamo 

v Maďarsku je pre nich postačujúca.  
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 Priestorové rozmiestnenie ubytovaných hostí z Maďarska v roku 2018 a podiel 
ubytovaných hostí z Poľska zo všetkých zahraničných hostí v roku 2018 

  
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 Porovnanie priestorového rozmiestnenia ubytovaných hostí z Maďarska 
v rokoch 2004, 2008, 2011 a 2014  

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 
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Detailný pohľad na typ mestských centier (Obrázok 50) ako už bolo spomenuté, zobrazuje 

nárast počtu hostí. Mestský cestovný ruch predstavuje pre maďarských turistov jeden 

z hlavných motívov návštevy Slovenska (MDAV SR 2017c). V Bratislave však viac rezonuje 

biznis turizmus, ktorý sa dá dedukovať na základe sezónneho vývoja maďarských hostí, kde 

maximá sú dosiahnuté mimo hlavnú turistickú sezónu. Obidve mestá sa určite podieľajú aj na 

bezplatnom ubytovaní prostredníctvom ubytovania u rodiny či známych. K 

novoobjaveným mestským centrám je možné priradiť Banskú Štiavnicu (v roku 2018 

evidovaných 2 107 hostí z Maďarska), pričom sezónne rozdelenie počas roku bolo rovnomerné.   

 Vývoj ubytovaných maďarských hostí v Bratislave a Košiciach 

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 

 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných maďarských hostí po mesiacoch 
v Bratislave a Košiciach medzi rokmi 2018 a 2011 

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 

Druhý typ predstavujú horské regióny s lokalizovanými lyžiarskymi strediskami (Obrázok 52). 

Regiónu Vysoké Tatry sa podarilo do značnej miery získať dôveru maďarského turistu. 

Sezónna krivka je celoročná a vysokohorský turista z Maďarska nachádza cestu späť. V auguste 

2018 bolo takmer 30% maďarských hostí viazaných na región Vysoké Tatry. Ešte pozitívnejšie 

vyznieva záujem o predĺženú sezónu až do októbra, kedy sa dá hovoriť o cielenom plánovaní 

pobytu počas lacnejšej sezóny s výbornými podmienkami v prípade vhodnej klimatickej 
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situácie (babie leto). V Tatranskom národnom parku je tradičná uzávera chodníkov na konci 

mesiaca október. Ani región Liptov nedosiahol v roku 2018 úroveň najúspešnejších rokov, no 

podarilo sa mu získať aspoň „maďarského lyžiara“ v zimnej sezóne. Zvyšok roku je značne 

poddimenzovaný. Región Horehronie je navštevovaný len v zimnej sezóne. Zaznamenal vôbec 

najväčšiu stratu maďarských turistov (Obrázok 52 a Tabuľka 13). Od fázy konkurenčnej 

výhody sa zmenilo rozloženie maďarských turistov v rámci regiónu. V roku 2018 evidoval 

NUTS IV Banská Bystrica  70% turistov pričom v roku 2004 to bolo len 41%. Z ostatných 

regiónov je hodné vyzdvihnúť Spišskú Novú Ves s hlavnou atrakciou národným parkom 

Slovenský raj. V roku 2018 bol región siedmym najnavštevovanejším (4 115 hosti z Maďarska) 

pričom sa pomaly vrátil na úroveň roku 2004. 

 Vývoj ubytovaných maďarských hostí vo Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, 
Kežmarok), na Liptove (Liptovský Mikuláš a Ružomberok) a Horehroní (Banská Bystrica 
a Brezno) 

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 

 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných maďarských hostí po mesiacoch vo 
Vysokých Tatrách (NUTS IV Poprad, Kežmarok) na Liptove (Liptovský Mikuláš 
a Ružomberok) a Horehroní (Banská Bystrica a Brezno) medzi rokmi 2018 a 2011 

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 

Tretím typom sú regióny s ponukou pobytu pri vode a wellness (Obrázok 54). Pri maďarských 

turistoch zohráva významný faktor geografická poloha a kultúrna blízkosť, ktorú v tomto 
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prípade preferujú. Región Nových Zámkov si prešiel obdobným poklesom turistov ako horské 

regióny, tu však úbytok nebol taký vysoký, udial sa až na základe dopadov hospodárskej krízy 

a vo fáze konkurencieschopnosti dokonca zaznamenal nárast počtu návštevníkov. Z pohľadu 

sezónneho rozloženia preferujú turisti letnú a jesennú sezónnu (Obrázok 55). 

 Vývoj ubytovaných maďarských hostí v NUTS IV Dunajská Streda, Nové 
Zámky a Rimavská Sobota  

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 

 Porovnanie sezónneho vývoja ubytovaných maďarských hostí po mesiacoch 
v NUTS IV Dunajská Streda, Nové Zámky a Senec medzi rokmi 2018 a 2011 

 
zdroj: Štatistický úrad SR 2019, vlastné spracovanie 

 

Ďalšie dva regióny Dunajská Streda a Rimavská Sobota patria tiež k rastúcim regiónom. Reálna 

návštevnosť maďarských turistov bude určite vyššia vďaka jednodňovým ako aj bezplatne 

ubytovaným návštevníkom.  
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3.3 Vývoj manažmentu cestovného ruchu na Slovensku 
Vývoj organizačno-inštitucionalizačného usporiadania cestovného ruchu na území Slovenska 

je značne komplikovaný a do veľkej miery poznačený stratou identity prirodzených regiónov 

v dôsledku spoločensko-politických podmienok medzi rokmi 1948-1989. V období totalitného 

zriadenia sa cestovný ruch na území Slovenska rozvíjal hlavne po stránke budovania technickej 

infraštruktúry, no rovnako ako ostatné hospodárske odvetvia, nereflektoval na 

konkurencieschopnosť z globálneho pohľadu. Rozvíjal sa hlavne viazaný cestovný ruch, 

podnikové a odborárske zariadenia, ktoré boli v rozpore s konceptom rozvoja destinačného 

manažmentu. Národopisné regióny, ktoré by mali predstavovať prirodzenú bázu pre regióny 

cestovného ruchu respektíve pre organizácie destinačného manažmentu sa pomaly vytrácali 

z povedomia. Okrem ideologicky podmienených faktorov vtedajšie štátneho zriadenia 

nepomohla ani zmena regionálnej taxonómie vo vnímaní slovenskej krajiny. Začali sa 

preferovať prírodné celky, hlavné horské oblasti. Tento „horský“ prístup je viditeľný aj v diele 

Vlastislava Häuflera z roku 1955 Horské oblasti v Československu a jejich využití. „Horský“ 

prístup sa v regionálnej taxonómií dlhodobo etabloval a z dnešného pohľadu táto 

nesystematická marketingová aktivita spravila cestovnému ruchu medvediu službu. Zatiaľ čo 

sa hlavná fáza zakladania DMO v rozvinutých krajinách udiala v 60. rokoch 20. storočia, na 

území Slovenska bolo možné naštartovať tento proces až po roku 1989. Prechod na trhové 

hospodárstvo, procesy privatizácie a z časti aj reštitúcie vytvorili v cestovnom ruchu na území 

Slovenska významného aktéra – súkromný sektor. Zmenou prešiel aj verejný sektor, vďaka 

postupnej decentralizácií prechádzalo čoraz viac kompetencií na samosprávy, pričom tento 

proces sa dotkol aj prechodu štátneho majetku na samosprávu. V novovzniknutých 

spoločensko-hospodárskych podmienkach bola zásadnou zmenou pre rozvoj cestovného ruchu 

existencia konkurenčného prostredia a diverzifikácia aktérov. Vývoj organizovaného 

(koncepčného) rozvoja však dlhodobo zaostával, respektíve trpel nejednoznačnosťou, čoho 

výsledkom bola živelnosť v celom rozvoji cestovného ruchu na území Slovenska. Tá sa 

prejavovala v absencii spolupráce regionálnych aktérov (CÁKOCI, KASAGRANDA, TOLMÁČI 

2014). 

Koncepčný rozvoj trpel hlavne absenciou legislatívnej podpory s ohľadom na udržateľné 

financovanie aktivít regionálnych organizácií. Zásadný prelom prišiel až s prijatím zákona č. 

91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu, ktorý formalizoval fungovanie regionálnych štruktúr 

cestovného ruchu na Slovensku. Na základe tohto zákona sa mohli vzniknúť krajské a oblastné 

organizácie cestovného ruchu ako reálny predstavitelia destinačného manažmentu. Predošlé 
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iniciatívy postavené na princípe zdola – nahor nemali vyriešené dlhodobé a udržateľné 

financovanie. Aj z tohto dôvodu boli v konečnom dôsledku menej úspešné. Najživelnejšou 

podobou boli mikroregionálne združenia v podobe integrovania sa jednotlivých obcí do väčších 

celkov. Éra týchto združení by sa dala časovo vymedziť na desaťročné trvanie od polovice 90. 

rokov do roku 2005, kedy sa aktivity mikroregiónov minimalizovali. V roku 2004 registrovalo 

ministerstvo vnútra 219 mikroregionálnych združení. Útlm bol spôsobený viacerými faktormi 

(financovanie nevynímajúc), no taktiež vznikom nových právnych foriem regionálnej 

spolupráce.   

Tabuľka 14 Rozmiestnenie mikroregionálnych združení na úrovni krajov na Slovensku 
k 31.máju 2014 

VÚC 
Počet mikro- 
regionálnych 

združení 

Priemerný počet 
obcí (členov) 

Max. počet obcí 
(členov) 

Min. počet obcí 
(členov) 

Bratislavský 6 8,3 12 5 

Trnavský 11 11,0 37 3 

Nitriansky 26 9,0 22 3 

Trenčiansky 25 8,1 22 2 

Žilinksy 23 11,4 24 4 

Banskobystrický 55 9,7 25 4 

Prešovský 34 10,9 33 3 

Košický 39 10,2 34 2 
zdroj: Cákoci, Kasagranda, Tolmáči 2014 

Nové formy boli postavené na princípy verejno-súkromného partnerstva. Hlavný prím hrali 

miestne akčné skupiny (MAS). Zastúpenie v miestnych akčných skupín mali miestne komunity, 

podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní 

dôležití aktéri na miestnej úrovni. V roku 2014 pôsobilo na území Slovenska 29 miestnych 

akčných skupín. Najviac po päť v Banskobystrickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji). Pre 

rozvoj cestovného ruchu však exaktne vznikli takzvané klastre cestovného ruchu. Síce nemali 

žiadnu legislatívnu oporu, no boli predzvesťou jednoznačnej snahy o profesionalizáciu 

v oblasti destinačného marketingu. Systém klastrovania verejného a súkromného sektora v 

slovenských podmienkach začína v roku 2008. Prvou takouto formou verejno-súkromného 

partnerstva bolo Združenie cestovného ruchu Balnea Cluster, ktorý oficiálne vznikol 6.6.2008. 

Podľa tohto vzoru vznikli na území Slovenska podľa BALOG, DUMAN 2010 následne štyri 

klastre cestovného ruchu: Klater Liptov (august 2008), Klaster cestovného ruchu Západné 

Slovensko (december 2008), Klaster Orava (jún 2009) a Klaster Turiec (august 2009). Vo 

vývoji inštitucionálneho vývoja predstavoval vznik klastrov cestovného ruchu dovtedy 

najkomplexnejšiu formu. Integroval verejný a súkromný sektor za jednotným účelom rozvoja. 
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Klastre cestovného ruchu boli po organizačnej stránke inšpirované modelmi DMO  s vlastným 

personálnym obsadením. Svoju činnosť posunuli od obvyklej tvorby rozvojových dokumentov 

k reálnej finalizácií regionálneho produktu cestovného ruchu. K ich hlavnými činnostiam patrí 

tvorba internetového portálu, rezervačného systému ubytovania, realizácia marketingovej 

stratégie ako aj tvorba regionálnych kariet cestovného ruchu. Pri týchto klastroch sa naplno 

ukázal pozitívny efekt spolupráce verejného a súkromného sektora pri rozvoji. Napriek tomu 

mali klastre jeden významný nedostatok, neboli oprávnení žiadatelia Štrukturálnych fondov EÚ 

a ich financovanie muselo byť zabezpečené z iných zdrojov. Štrukturálne fondy mohli využívať 

nepriamo cez členské obce, čo výrazne limitovalo ich udržateľnosť (CÁKOCI, KASAGRANDA, 

TOLMÁČI 2014). 

Vzniknuté pozitívne interakcie medzi jednotlivými aktérmi cestovného ruchu boli základom 

pre vznik tzv. „PPP - privat-public-partnership“ alebo verejno-súkromného partnerstva. 

Postupne sa všetkých päť klastrových združení transformovalo do „oblastných organizácií 

cestovného ruchu“. Na základe Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu sa takáto 

forma partnerstva nazýva „krajská“, respektíve „oblastná organizácia cestovného ruchu“ (ďalej 

OOCR). Z inštitucionálneho hľadiska predstavujú najdôležitejšiu formu územného 

manažmentu na regionálnej úrovni (CÁKOCI, KASAGRANDA, TOLMÁČI 2014). 

K máju 2018 pôsobilo na území Slovenska 37 oblastných (Obrázok 56) a 7 krajských 

organizácií cestovného ruchu (okrem Nitry). Prvou zaregistrovanou OOCR bol Región Banská 

Štiavnica 15.12.2011. Do konca roku 2012 vzniklo 31 OOCR. Aktuálne najmladšou je OOCR 

Gemer zaregistrovaná 29.6.2018 (MDaV SR, 2019d). 

Najviac obcí, patriacich do oblastných organizácií cestovného ruchu sa nachádza v 

Banskobystrickom (99 obcí), Žilinskom (63) a Prešovskom (58) VÚC. Nasleduje Trnavský 

(28), Bratislavský (24), Trenčiansky (21) a Košický s Nitrianskym VÚC po 19 obcí. V rámci 

celého Slovenska je až 73% členov z privátneho sektora. Len štyri organizácie majú ako člena 

len jednu obec: Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Dudince, KOŠICE – Turizmus, 

Trenčianske Teplice.  

Tak ako konštatujú Cákoci, Kasagranda a Tolmáči, trvalo takmer štvrť storočie, kým sa našla 

vhodná (udržateľná) inštitucionálna forma rozvoja cestovného ruchu. Samotná existencia 

OOCR automaticky nezaručuje rozvoj cestovného ruchu v regióne, no predstavuje základný 

predpoklad a konkurenčnú výhodu v zmysle atribútov RITCHIE, CROUCH 2003.  
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 Priestorové rozmiestnenie obcí patriacich do OOCR k 31. máju 2018 

 
zdroj: MDaV SR 2019d, vlastné spracovanie 
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Po viac ako siedmych rokoch existencie OOCR na Slovensku bolo vhodné realizovať prieskum 

s cieľom identifikovať endogénne faktory vzájomnej diferencie. Online dotazník bol 

realizovaný v lete 2018 prostredníctvom emailovej komunikácie s oblastnými organizáciami 

cestovného ruchu. Dotazník bol vytvorený v prostredí formuláru od spoločnosti Google Inc.  

Z celkového počtu 37 oblastných organizácií cestovného ruchu 10 OOCR dotazník nevyplnilo 

ani neodpovedalo na tri opakovane poslané žiadosti. Pre potreby sledovaných cieľov 

dizertačnej práce boli z dotazníka vybrané nasledujúce témy na vyhodnotenie:  

1. Reálny počet zamestnancov vs. Optimálny počet zamestnancov OOCR 

Z pohľadu počtu zamestnancov je lídrom Bratislavská organizácia cestovného ruchu s 21 

zamestnancami. Košice – Turizmus mali 6 zamestnancov a 21 OOCR sa pohybovalo 

v intervale medzi jedným až štyrmi zamestnancami na trvalý pracovný pomer (TTP). Štyri 

OOCR fungujú bez jediného zamestnanca na TTP. Len v troch organizáciách boli spokojní 

s počtom zamestnancov. V ostatných by pri optimálnom počte potrebovali personálne 

navýšenie v priemere o 170% aktuálneho stavu zamestnancov.  

Vnútorný prieskum ukázal významnú poddimenzovanosť personálnej politiky medzi 

oblastnými organizáciami. Ak majú OOCR na Slovensku predstavovať najvýkonnejší orgán 

územného marketingu je na vážne zamyslenie sa, či necelých 90 pracovníkov na celom 

Slovensku kapacitne postačuje na túto úlohu. 

2. Vnímanie splnených očakávaní fungovania OOCR od jej vzniku 

Pomocou sedemstupňovej Likertovej škály, kde hodnota jedna predstavovala nenaplnené 

očakávania a hodnota 7 predstavovala predčité očakávania sa 27 OOCR vyjadrilo skôr 

pozitívne s priemernou hodnotou 4,93 bodu. Pričom tri organizácie zvolili maximálnu hodnotu 

7 a len dve hodnotili očakávania vlastnej organizácie skôr negatívne, hodnotou 3.  

3. Vyhodnotenie prínosov  

Aktéri výskumu mali určiť tri hlavné prínosy, ktoré prinieslo fungovanie OOCR. Na túto otázku 

odpovedalo 25 organizácií, pričom odpovede boli zoskupené do kategórií (Obrázok 57).  

marketingové aktivity – ako najvýznamnejší prínos, pričom som bol zahrnutý vznik tlačených 

propagačných materiálov, účasť na veľtrhoch a iných podutiach.  

vznik nových produktov a rozvoj supraštruktúry – regionálne karty, zabezpečenie sezónnej 

kyvadlovej dopravy, prevádza požičovní, utriedenie aktivít pre cieľové skupiny (napr. rodiny 

s deťmi), vznik či renovácia turistických, cykloturistických ciest, náučných chodníkov, 

informačných tabúľ. 
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 Hlavné prínosy existencie OOCR na Slovensku 
zlepšenie spolupráce – zlepšená 

komunikácia partnerov v rámci 

regiónu 

zlepšenie financovania – štátna 

dotácia ako a efektívnejšie 

vnútorné možnosti financovania 

(členský príspevok a iné) 

zvýšenie povedomia/branding – 

prvok, ktorý bol významnejší 

v regiónoch z problematickou 

rozpoznateľnosťou 

koncepčný rozvoj – prechod zo živelného a spontánneho riadenia k profesionalizácií 

a koncepčnosti, skrz určenie vízie a cieľov OOCR 

vznik/oživenie web stránky – forma marketingovej aktivity, ktorá bola vyčlenená samostatne 

od ostatných, keďže poukazuje na fakt, že niektoré regióny nedisponovali vôbec alebo 

dostatočne kvalitnou internetovou stránkou. Dôležitosť internetovej stránky spočíva aj v jej 

aktívnom administrovaní, ktoré dokáže OOCR zabezpečiť.  

zvýšenie návštevnosti – formálny cieľ z mnohých zakladajúcich stanov bol vo výskume 

vyhodnotený ako úspešný 

lobbing – vznikom OOCR vznikla aj širšie akceptovanie tejto podoby regionálnych združení 

cestovného ruchu. Nárastom kredibility sa organizáciám otvorili možnosti na nadväzovanie 

nových partnerstiev mimo regiónu a ich ovplyvňovanie v prospech vlastných záujmov.  

4. Najlepšie fungujúce OOCR podľa vnímania ostatných OOCR a príčiny 

V dotazníkovom prieskume mali aktéri napísať tri najlepšie fungujúce oblastné organizácie 

cestovného ruchu na Slovensku. Otázku vyplnilo 23 OOCR pričom v prípade zaradenia vlastnej 

OOCR medzi najlepšie nebolo akceptované. Vnútorná konkurencia OOCR vníma  v širokom 

chápaní najlepšieho fungovania ako jasných lídrov Región Liptov, Bratislavskú organizáciu 

cestovného ruchu a Región Tatry. Druhú skupinu predstavujú OOCR Trnava Tourism, 

Nitrianska organizácia cestovného ruchu a KOŠICE – Turizmus. Aktéri pri pomenovaní 

príčinných súvislostí prečo sú práve tieto OOCR najlepšie, zvolili šesť kategórií. Vyššie 

disponibilné finančné prostriedky (31%), atraktívnejšie predpoklady pre cestovný ruch (24%), 

dlhodobé skúsenosti (15%), vyšší počet zamestnancov (15%), spolupráca so silným partnerom 

32%

21%
12%

9%

8%

6%

5%

4% 3%
marketingové aktivity

vznik nových produktov
a rozvoj suprašturktúry
zlepšenie spolupráce

zlepšenie financovania

zvýšenie
povedomia/branding
koncepčný rozvoj

vznik/oživenie web
stránky
zvýšenie návštevnosti

lobbing

zdroj: vlastné spracovanie 
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(9%), vyššia angažovanosť členov (6%). Z odpovedí je cítiť existujúce prevládajúce 

kvantitatívne vnímanie rozvoja cestovného ruchu.  

5. Rozvojové opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu podľa 

OOCR 

 Nosné rozvojové opatrenia pre cestovný ruch na Slovensku podľa OOCR 

 
zdroj: vlastné spracovanie 

Oblastné organizácie cestovného ruchu mali v realizovanom prieskume priestor na 

pomenovanie hlavných rozvojových opatrení pre cestovný ruch na Slovensku. Obrázok 58 

vizualizuje zoskupené odpovede. Takmer 44% opatrení sa týka zlepšenia legislatívneho 

a inštitucionálneho zabezpečenia cestovného ruchu. Prevládala nespokojnosť so slabými 

právomocami sekcie cestovného ruchu a aktuálna pozícia v rámci ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky. Potreba zníženia byrokratickej záťaže ale aj daňového 

zaťaženia pre celý sektor cestovného ruch a taktiež existencia zastrešujúcej organizácie 

územného manažmentu na úrovni celej krajiny po ukončení činnosti Slovenskej agentúry pre 

cestovný ruch koncom roka 2016. Druhá skupina opatrení sa týka zlepšenia financovania 

sektoru cestovného ruchu. Celkové systémové navýšenie financií, dlhodobé garantovanie 

financovania OOCR podľa Zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu zo strany štátu, či 

návrhy na záväzné využívanie lokálnych daní z ubytovania ako investičných zdrojov pre 

cestovný ruch (priamy príjem OOCR). Taktiež prieskum poukázal na potrebu riešenia 

inštitucionálne zlepšenie 
pozície cestovného ruchu 

na Slovensku
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nelegálneho ubytovania. Ďalšie odporúčania sa týkali budovania dopravnej (cestnej) 

infraštruktúry ako aj supraštruktúry v podobe cyklotrás pod patronátom štátu. Pomerne veľký 

podiel získalo opatrenie zvýšenie kvality služieb v cestovnom ruchu. K systémovým 

opatreniam sa priradilo aj vzdelávanie v cestovnom ruchu.  
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4 OBRAZ SLOVENSKA AKO KRAJINY CESTOVNÉHO 

RUCHU 

V pokračujúcej divergencií rozvojových faktorov cestovného ruchu začal do popredia 

vstupovať pojem obraz (imidž), v priestorovom kontexte cestovného ruchu ako obraz regiónu 

cestovného ruchu (destinačný obraz, z angl. destination image). Obraz o priestore, regióne je 

možné považovať za súčasť krajinnej sféry, pretože obraz regiónu je jedinečný mentálny 

konštrukt človeka, tvorený skúsenosťami a znalosťami (v prípade, že si obraz vytvára na 

základe osobnej návštevy) alebo predstavami a fantáziou (ak je obraz vytvorený na základe 

informácií z médií). V aktuálnej dobe prebytku informácií, kedy informácie (aj v odvetví 

cestovného ruchu) predstavujú zásadný rozdiel medzi úspechom a neúspechom, je potrebné 

zamerať sa na ich pomenovanie, hodnotenie  a analýzu a vnímať ich ako významný rozvojový 

faktor ovplyvňujúci cestovný ruch.  „Predstavy ľudí o miestach sú základom ich motivácie 

cestovať“ (Blank 1989 in LEISEN 2001). Z pohľadu návštevníka (potenciálneho návštevníka) 

predstavuje obraz regiónu cestovného ruchu prvú (zásadnú) fázu v rozhodovacom procese pri 

výbere cieľového regiónu. „Rozhodnutie a výber dovolenkového cieľa, záleží väčšinou na 

priaznivom obraze regiónu cestovného ruchu, ktorý o ňom má návštevník“ (Hunt 1975; 

Goodrich 1978; Mayo, Jarvis 1981; Chon 1991; Baloglu, McCleary 1999 in LEISEN 2001). 

Z pohľadu regiónu cestového ruchu a jeho rozvoja je dôležité poznať vlastný obraz a byť 

schopný ho pozitívne ovplyvňovať prostredníctvom efektívnej a cielenej komunikácie. 

Obraz ako prvok ovplyvňujúci rozhodovacie konanie potenciálneho turistu navštíviť región, 

vytvára sám o sebe silnú diferenciu. „Dôležitosť obrazu regiónu cestovného ruchu pre jeho 

rozvoj je v súčasnosti všeobecne uznávaná. Má vplyv na individuálne subjektívne vnímanie 

a následne správanie sa potenciálneho návštevníka pri výbere regiónu cestovného ruchu“ 

(Chon 1990; Echtner, Ritchie 1991 in GALLARZA, SAURA, GARCÍA 2002). CROUCH 2010 

identifikoval aj opačný vzťah, kde slabšie povedomie a obraz môže mať vplyv na horšiu 

návštevnosť.  

Slovensko ako samostatná krajina vznikla 1.1.1993. Neberúc do úvahy región Strednej Európy 

a časť postkomunistických krajín, bolo Slovensko z pohľadu povedomia a obrazu o krajine 

v tom čase na bode nula. V podstate všetko dovtedajšie povedomie sa spájalo 

s Československom, prípadne Prahou ako hlavným mestom. Tento stav zlého povedomia až 

nevedomia pochopiteľne negatívne vplýval aj na návštevnosť, respektíve potenciálnu 

návštevnosť zahraničných hostí. Povedomie o krajine sa vyvíjalo prirodzene cez bežné 
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mediálne správy. Až vstup do Európskej únie znamenal istú formu certifikovania bezpečnosti 

krajiny pre individuálnych turistov zo starých členských krajín Európskej únie. Hoci neexistuje 

relevantná štúdia na túto tému, na pocitovej úrovni je možné sa prikloniť k téze, že povedomie 

a obraz o Slovensku sa vyvíjal pomalým tempom vrátane súčasnosti. Príkladom podporujúcim 

túto tézu môžu byť aj udalosti z marca 2018, kedy v jednom týždni podali demisiu predsedovia 

vlád Slovenska aj Slovinska. Táto správa vyvolala u mnohých ľudí (z celosvetového hľadiska) 

mätúce pocity. Bližšie sa problematike mýlenia si Slovenska a Slovinska (slabému povedomiu) 

venovala aj verejnoprávna spoločnosť Spojeného kráľovstva BBC (BBC 2018). 

Jednou z mála výskumných prác o obraze Slovenska je štúdia dánskych  autorov z roku 2004, 

ktorí sa venovali vnímaniu obrazu Česka a Slovenska po rozdelení sa. Obraz vznikol na základe 

odpovedí dánskych respondentov (OOI, KRISTENSEN, PEDERSEN, 2004). Potvrdilo sa výrazne 

slabšie povedomie o Slovensku ako o Česku. Respondenti bez osobnej skúsenosti vnímali 

Slovensko skôr negatívne „Slovensko má problém s menšinami, hlavne s Rómami. Nemajú 

pevnú demokraciu a majú problém s ľudskými právami“. Prípadne zaostalo „Slovensko na mňa 

pôsobí ako poľnohospodárska krajina so znečisťujúcim ťažkým priemyslom“, či fádne „Pre 

mňa je Bratislava podobná Prahe, len s nižšou kvalitou služieb“. V prípade respondenta 

s osobnou skúsenosťou sa emočná rovina vnímania Slovenska zmenila. „Prvá vec čo ma 

napadne v spojitosti so Slovenskom je kultúra. Napriek tomu, že som sa pred svojou cestou 

zoznámil s históriou krajiny, bol som milo prekvapený, keď som videl krásne hrady a múzeá“. 

Zaujímavým postrehom tejto štúdie, bolo zistenie, že tak Česko ako aj Slovensko na oficiálnej 

úrovni nepropagujú svoju socialistickú minulosť, dominantným prvkom identity je vidiek a 

ľudová kultúra (OOI, KRISTENSEN, PEDERSEN, 2004).  

Prostredníctvom pološtrukturovaných rozhovorov s 34 respondentmi v Spojenom kráľovstve 

vznikla ďalšia štúdia, ktorá sa venovala hodnoteniu obrazu postsocialistických krajín Strednej 

a Východnej Európy (HUGHES, ALLEN 2008). V tejto štúdií si respondenti so Slovenskom 

spájali termíny vojna, zaostalosť prípadne nič.  

Z domácich autorov sa téme vo svojom príspevku Vnímanie značky Slovenska ako turistickej 

destinácie venovali (GBUROVÁ, MATUŠÍKOVÁ, BENKOVÁ 2015). Štúdia sumarizovala aktivitu 

Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) na poli budovania značky, pričom využili aj 

interný výskum SACR z roku 2013 realizovaný v 18 krajinách na 4 tisíc respondentoch. Menej 

ako 40% respondentov si Slovensko vnímalo ako turistickú destináciu. Celkový obraz 

Slovenska nevnímali respondenti príliš jasno či jednoznačne.  
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Téme obrazu Slovenska sa venovali aj KLEINOVÁ, ÜRGEOVÁ 2011. Tie vo svojej empirickej 

práci hodnotili dôležitosť obrazu krajiny ako krajiny pôvodu produktu u zákazníkov s dôrazom 

na potraviny.  

Aj z týchto štúdií je evidentné, že povedomie a obraz Slovenska ako krajiny má stále značné 

rezervy od základnej rozpoznateľnosti krajiny, po priradenie si asociácií či symbolov, 

o pozitívnych ani nehovoriac. Tento deficit stále negatívne ovplyvňuje zahraničnú návštevnosť 

na Slovensku. Najmenej vplýva na návštevnosť Bratislavy v dôsledku faktoru vhodnej polohy 

(rieka Dunaj, prechádzajúce dopravné koridory, medzinárodné letisko, blízkosť európskych 

metropol) ako aj pozícií administratívneho, hospodárskeho aj kultúrno–spoločenského centra 

krajiny.  

Prezentované štúdie sa venovali povedomiu a obrazu Slovenska v rámci medzinárodného 

porovnania, respektíve konkurenčnej pozícií medzi krajinami. Pre potreby dizertačnej práce je 

však príznačnejšia regionálna dimenzia a sledovanie vnútorných diferencií v rámci Slovenska, 

na ktoré sa zameriavali výskumy. Pri každom hodnotení obrazu je potrebné brať do úvahy 

obmedzenú platnosť založenú na časovej, sociálnej a informačnej dimenzii (str. 44). Časové 

rozpätie výskumov využitých pre potreby práce bolo od novembra 2009 do júna 2018. Sociálnu 

dimenziu predstavuje jednak kultúrne prostredie ako aj vek a sociálny status respondentov. 

Kultúrne prostredie je kľúčové, keďže na povedomie a obraz o regióne vplývajú hlavne média, 

rodina, známi. Výskumy využívali zahraničných respondentov z Česka, Maďarska, 

a Portugalska, ako aj domácich (slovenských) respondentov. Všetci respondenti boli študenti 

vo veku 17 – 28 rokov.  

 Regióny na základe Regionalizácie cestovného ruchu na Slovensku  

 
zdroj: Weiss a kol. 2004 

1 Bratislavský  12 Ipeľský 
2 Podunajský  13 Gemerský 
3 Záhorský  14 Horehronský
4 Dolnopovažský  15 Pohronský 
5 Strednopovažský  16 Tatranský 
6 Nitriansky  17 Spišský 
7 Hornonitriansky  18 Košický 
8 Severopovažský  19 Šarišský 
9 Turčiansky  20 Hornozemplínsky
10 Oravsky  21 Dolnozemplínsky
11 Liptovský    
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Pri informačnej dimenzií bola braná na zreteľ osobná skúsenosť s regiónom, ktorá významne 

ovplyvňuje obraz regiónu u jednotlivca. Vždy keď to bolo možné bol výskumy rozdelené na 

skupiny s a bez osobnej skúsenosti. Pre potreby interpretácie boli ako observačné jednotky 

využité odporúčané regióny cestovného ruchu (Obrázok 59) z Regionalizácie cestovného ruchu  

v Slovenskej republike (Weiss a kol. 2004). 

Spolu boli realizované štyri typy výskumov hodnotenia povedomia a obrazu Slovenska a jeho 

regiónov. Podkapitoly 4.1 a 4.2 majú silný empirický charakter, viaceré použité tvrdenia nie sú 

citačne podložené, vychádzajú z autorových skúsenosti a úrovne poznania problematiky. 

4.1   Obraz regiónov cestovného ruchu z pohľadu zahraničných 
respondentov 

Prvým typom výskumu bol dlhodobý výskum metódy AQITI (str. 42).  Podstatou dlhodobého 

výskumu bolo zhodnotenie konkurenčnej pozície virtuálneho obrazu slovenských regiónov, 

prostredníctvom ich vzájomnej komparácie. Hodnotená bola regionálna atraktivita 

cykloturistiky. Respondenti si mali vybrať (v priebehu týždňa) najatraktívnejšie miesta na 

Slovensku, kde sa chceli venovaťcykloturistike. Každý z respondentov zostavil rebríček 

najatraktívnejších cykloturistických trás/miest. Trasy a miesta boli zoskupené do patričného 

regiónu cestovného ruchu. Ak trasa prechádzala viacerými regiónmi, tak každému regiónu bolo 

pridané hodnotenia (Tabuľka 15).  

Tabuľka 15 Hodnotenie dlhodobého výskum 

Región (trasa/miesto) na najvyššej 

priečke bol ohodnotený piatimi 

bodmi. Na piatej a každej nižšej 

priečke získal 1 bod. Jednoduchým 

aritmetickým priemerom všetkých 

hodnotených rebríčkov z konkrétnej 

výskumnej úlohy bolo určené 

finálne poradie s celkovou hodnotou 

atraktivity virtuálneho obrazu regiónu/strediska za sledovanú aktivitu v dlhodobom výskume.  

Región/Stredisko: S (1,2..n) predstavuje hodnotenú observačnú jednotku 

Hodnota: H predstavuje získanú hodnotu pre daný región/stredisko na základe respondentom 

určenej atraktivity v rebríčku 

Sumárna hodnota za Región/Stredisko: ∑𝑯𝑺 𝟏, 𝟐. . 𝒏  predstavuje sumu všetkých hodnôt pre 

daný región/stredisko zo všetkých rebríčkov od respondentov dlhodobého výskumu 

Pozícia 
atraktivity 
v rebríčku 

respondenta 

Región 
(trasa/miesto) 

Hodnota 

1  5
2  4
3  3
4  2
5  1
N  1

zdroj: Cákoci 2015 
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Počet výskytov hodnoteného regiónu v rebríčkoch od respondentov: R predstavuje celkový 

počet výskytov hodnoteného regiónu od všetkých respondentov zapojených do dlhodobého 

výskumu (v rebríčku od jedného  respondenta sa môže vyskytnúť ten istý región aj viackrát). 

Atraktivita virtuálneho obrazu regiónu: VIS(1,2..n)= 
∑ , ..

  

Počas novembra 2009 boli súčasne realizované tri dlhodobé výskumy, ktoré sledovali 

atraktivitu slovenských regiónov pre cykloturistiku. Výskumy prebiehali v Česku, Maďarsku 

a v Portugalsku a ako respondenti sa na nich podieľali vysokoškolskí študenti z Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyněho v Ústi nad Labem, fakulty životného prostredia na detašovanom 

pracovisku v Moste (36 respondentov), študenti Eotvos Lorand University (ELTE) v Budapešti 

na Fakulte vied (10 respondentov) a študenti Univerzity Minho, Braga z inštitútu sociálnych 

vied v meste Guimarães (50 respondentov). Všetci respondenti nemali osobnú skúsenosť so 

Slovenskom. Respondenti sa dajú klasifikovať do troch typov. Respondenti z Česka mali dobré 

povedomie o slovenských reáliách a zároveň mohli využívať informačné zdroje v slovenskom 

jazyku z dôvodu ovládania jazyka. Respondenti z Maďarska disponovali vďaka geografickej 

blízkosti dobrým povedomím o Slovensku, no jazyková bariéra ich obmedzovala na využitie 

iných informačných zdrojov ako slovenskom jazyku. Nakoniec respondenti z Portugalska 

predstavovali typ so slabým povedomím o krajine a pričom boli pri realizácií výskumu 

limitovaní využitím dostupných zdrojov v cudzojazyčných verziách, prevažne v angličtine. 

Vzniknuté obrazy majú samozrejme svoje interpretačné limity a sú platné zásadne pre daný čas, 

kultúrne a sociálne prostredie v ktorom vznikli (CÁKOCI 2015). Výskumy boli realizované na 

začiatku fázy hospodárskej krízy, no na úroveň povedomia (respondenti z Česka a Maďarska) 

mohol mať vplyv pozitívny efekt predošlej fázy integrácie. 

Výsledky výskumu s českými respondentmi (Obrázok 60) stanovili pozíciu  najatraktívnejšieho 

cykloturistického regiónu v letnom období Tatranskému regiónu cestovného ruchu. Presne 

polovica respondentov tento región neobišla, no len necelých 28% respondentov, ktorí si 

Tatranský región zvolili do svojho rebríčka, by ho preferovalo ako prioritu na prvom mieste. 

Úroveň atraktivity virtuálneho obrazu pri selektovaných respondentoch bola 3,32 (maximum 

5,0). Dominantná atrakcia regiónu – pohorie Vysoké Tatry je pravdepodobne atraktívnejšie pre 

pešiu turistiku ako pre cykloturistiku. Vo Vysokých Tatrách bol najčastejším cieľom 

cykloturistov podtatranská cyklomagistrála s najpočetnejším zastavením sa na Štrbskom plese 

a Tatranskej Lomnici. Taktiež mesto Poprad ako prirodzená vstupná brána do regiónu sa 

vyskytoval u viacerých respondentov. Objavil sa aj prípad neexistujúcej cyklotrasy na Hincovo 
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pleso. Pre respondentov z Česka bol zaujímavý početný výskyt aktivít umiestených do Spišskej 

Magury s dôrazom na obec Osturňa a tiež mesto Kežmarok. V celom rozsahu tohto výskumu 

ostal nepovšimnutý NP Pieniny a lokality Vyšných Ružbách a Starej Ľubovne. 

 Atraktivita cykloturistiky v regiónoch cestovného ruchu z pohľadu 
potenciálnych návštevníkov z Česka 

 
zdroj: Cákoci 2015 

Bratislavský región cestovného ruchu s podielom výskytu 44,4% zo všetkých respondentov 

a atraktivitou virtuálneho obrazu regiónu 3,44 zo selektovaných respondentov, ktorí 

Bratislavský región cestovného ruchu zahrnuli do svojho rebríčka, sa radí medzi top lokality 

pre českých potenciálnych návštevníkov. K veľkým pozitívam regiónu patrí pestrosť, ktorá sa 

objavila pri hodnotení. Respondentov oslovilo jednak samotné hlavné mesto, no taktiež výlety 

do Malých Karpát s lokáciami ako Svätý Jur, Pezinok, Modra, či Červený Kameň patrili 



105    

 

 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

k veľmi atraktívnym. Pri existencii požičovní bicyklov by táto forma turizmu bola aj v realite 

atraktívna pre početných zahraničných návštevníkov hlavného mesta. Témou voľby 

Bratislavského regiónu bolo spojenie cykloturistiky a vody. Zlaté piesky, no hlavne mesto 

Senec s ponukou viacerých jazier neboli medzi respondentmi opomenuté. Jednoznačným 

špecifikom je existencia dvoch medzinárodných Eurovelo ciest číslo 6 a 13, kde hlavne E6 

Dunajská cyklotrasa vyčnievala v atraktívnosti medzi respondentmi.  

Samotné mesto Bratislava si vo výskume privlastnilo veľkú časť slávy tejto medzinárodnej 

cyklotrasy, ktorá významnou časťou pokračuje do regiónu Podunajska. Približne polovica 

respondentov, ktorí do svojich preferencií zahrnuli Dunajskú cyklotrasu sa uspokojili len 

s časťou v Bratislave, respektíve ďalšie lokality na tejto trase v Podunajskom regióne už 

neoznačili. Tretiu pozíciu obsadil Liptovský región cestovného ruchu s podielom výskytu 

41,7% respondentov. Atraktivita virtuálneho obrazu 3,6 bola z pomedzi všetkých troch 

regiónov najvyššia. Liptov je voľne prepojený s Tatranským regiónom cestovného ruchu. Časť 

respondentov spojilo vo svojich rebríčkoch lokality v Tatranskom regióne a na Liptove. Hlavne 

pri podtatranskej cyklomagistrále s napojením na Liptovský Hrádok. Lákajúcou časťou na 

Liptove predstavovala severozápadná časť regiónu s Bešeňovou, Lúčkami a Chočskými vrchmi 

s prepojením na región Oravy. Havránok ako samostatná lokalita bola z pohľadu cykloturistiky 

vôbec najatraktívnejším liptovským miestom. Mesto Liptovský Mikuláš s Liptovskou Marou 

a Tatralandiou vytvorili kompaktnú trasu pre respondentov. Nižšiu mieru konkretizácie mali 

Nízke Tatry. Len pri jednom respondentovi sa vyskytla presná identifikácia cieľov v podobe 

Demänovskej doliny a Jánskej doliny. Taktiež mesto Ružomberok a zasahujúca časť Veľkej 

Fatry boli povšimnuté.  

Najvyššiu atraktivitu virtuálneho obrazu 4,23 zaznamenal Košický región cestovného ruchu. 

Síce si ho vybralo len 36,6% respondentov, čo predstavovalo šieste miesto medzi regiónmi 

cestovného ruchu, no respondenti, ktorí si ho vybrali, ho výrazne preferovali ako vôbec prvú 

alebo druhú voľbu. Tuto preferenciu regiónu spôsobila výrazná atraktivita národného parku 

Slovenský kras, kde prevládala práve východná strana s Hájskymi vodopádmi (CÁKOCI 2015).  

Dlhodobý výskum realizovaný na maďarských respondentoch (Obrázok 61) sa uskutočnil na 

vzorke 10 študentov. Zo všetkých troch výskumov má teda najmenšiu validitu. Napriek tomu 

majú získané údaje svoju výpovednú hodnotu a vytvárajú plnohodnotný obraz cykloturistickej 

atraktivity regiónov na Slovensku platný pre maďarských vysokoškolských študentov. Podobne 

ako pri respondentov v Česku obsadil prvé miesto Tatranský región cestovného ruchu. Treba 
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však povedať, že s výrazne menšou mierou konkretizácie lokalít či trás. Mesto Poprad 

a Tatranská Lomnica boli najdominantnejšie lokality.  

 Atraktivita cykloturistiky v regiónoch cestovného ruchu z pohľadu 
potenciálnych návštevníkov z Maďarska 

 
zdroj: Cákoci 2015 

Jedenkrát sa objavil aj región Pieninského národného parku s Červeným Kláštorom, tiež Stará 

Ľubovňa a obec Ždiar. Zdieľané druhé miesto obsadili Liptovský a Podunajský región. 

V porovnaní s českými respondentmi bol prihraničný región Podunajska atraktívnejší 

a medzinárodná dunajská cyklotrasa viditeľná aj v tomto regióne. Komárno predstavovalo 

spomedzi konkrétnych lokalít najväčšie lákadlo. Výskum potvrdil domnienku, že etnicky 

zmiešané regióny, v ktorých žije početná populácia Maďarov žijúcich na Slovensku budú 

atraktívne aj pre potenciálnych návštevníkov z Maďarska.  
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V tomto prípade geografická a zároveň kultúrna blízkosť spôsobila atraktívnejšie vnímanie 

Podunajského, Ipeľského, či Gemerského regiónu ako v prípade respondentov z Česka. 

Gemerský región (spoločne so Šarišským) dosiahol vôbec najvyššiu hodnotu atraktivity 

virtuálneho obrazu 4,0 pričom by sa sem vybrali traja z desiatich respondentov, no s veľmi 

konkrétnou predstavou  návštevy Zádielskej tiesňavy, Rožňavy, Dobšinej a Krásnej Hôrky 

(CÁKOCI 2015).  

 Atraktivita cykloturistiky v regiónoch cestovného ruchu z pohľadu 
potenciálnych návštevníkov z Portugalska 

 
zdroj: Cákoci 2015 

Dlhodobý výskum realizovaný v Portugalsku (Obrázok 62) disponoval početnou vzorkou 50 

respondentov. Respondenti nemali osobnú skúsenosť s návštevou Slovenska a ich povedomie 

o krajine bolo nízke. Z tohto dôvodu, na základe údajov z Portugalska, je možné vzniknutý 
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obraz atraktivity regiónov pre cykloturistiku na Slovensku paušalizovať na potenciálnych 

návštevníkov so slabým povedomím o krajine. Prioritne je však obraz platný pre portugalské 

kultúrne prostredie. Pozíciu číslo jedna suverénne obsadil Bratislavský región s 58% podielom 

výskytu u respondentov.   

Prevládajúcou atrakciou bolo hlavné mesto Bratislava, pričom z konkrétnejších lokalít 

vystupoval Bratislavský hrad, Devín, Dunaj ale aj Bratislavský lesopark. Mimo hlavného mesta 

bol najatraktívnejšou lokalitou Senec a Svätý Jur. Druhé miesto s výrazným odstupom obsadil 

Tatranský región cestovného ruchu s 34% podielom respondentov. Vysoké Tatry vystupovali 

ako celok pričom dominantným prvkom bolo Štrbské pleso a Ždiar. Viditeľné a atraktívne 

v Tatranskom regióne boli pre respondentov aj zamagurské lokality Jezersko, Vyšné Ružbachy 

a Pieniny. Tretí najčastejšie sa vyskytujúci región bol Severopovažský s 22% podielom 

respondentov. Lokality záujmu sa v tomto regióne výrazne zúžili len na mesto Žilina a Vrátnu 

dolinu. Pozitívnym zistením výskumu bola zmienka o všetkých regiónoch na Slovensku. 

Najmenší záujem s podielom 4%, teda dvoch respondentov zaznamenal Gemerský región 

vďaka Krásnej Hôrke. Najvyššiu hodnotu virtuálneho obrazu 4,17 získal Horehronský región 

cestovného ruchu. Hlavným lákadlom bolo mesto Banská Bystrica a Bystrianska jaskyňa 

(CÁKOCI 2015).   

4.2   Obraz regiónov cestovného ruchu z pohľadu slovenských 
respondentov 

Pri druhom type výskumu bola snaha zistiť hlavné, takzvané „Must see“ atrakcie cestovného 

ruchu na Slovensku z percepčného pohľadu domácich návštevníkov. Hlavné atrakcie (ikonické 

alebo vlajkové lode) sú považované za ekonomický urýchľovač rozvoja aj v cestovnom ruchu 

(WEIDENFELD 2010). Na vzorke 43 respondentov (návratnosť 5,5%), ktorých predstavovali 

študenti vo veku 17–20 rokov a ich pôvod bol rozložený po celom Slovensku (Obrázok 63), 

bol v júni 2018 realizovaný výskum pomocou online dotazníka. Dotazník bol vytvorený 

v prostredí formuláru od spoločnosti Google Inc. Respondenti mali odpovedať na úlohu: 

„Napíšte zoznam TOP 6 slovenských turistických atrakcií, ktoré by ste určite odporučili 

navštíviť zahraničnému turistovi“. Výskum bol inšpirovaný klasickým výskumom Dale 

Fodnessa o percepcií turistických atrakcií na Floride (FODNESS 1990). Pri vyhodnotení boli 

použité dve kritéria. Atrakcie, ktorých geografická poloha sa zhodovala s pôvodom respondenta 

(na úrovni regiónu cestovného ruchu), nebola započítaná. Druhým kritériom bol nutný 

opakovaný výskyt atrakcie z hodnotených respondentov. Výsledkom je mapa percepcie 

najatraktívnejších turistických miest na Slovensku (Obrázok 63). Pri interpretácií výsledkov 
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treba zohľadniť isté psychologické faktory, ktoré ovplyvnili voľbu výberu atrakcie u 

respondentov. Zvolené atrakcie reprezentujú silné stotožnenie sa s vlastnou krajinou a kultúrou, 

s tým na čo boli respondenti hrdí, čo považovali za dôstojné, respektíve hodné pochválenia sa. 

Do istej miery môžu vybrané atrakcie reprezentovať symboly materiálnej identity (ŠIFTA, 

CHROMÝ 2014) platné pre profil respondentov.  

Z komplexného pohľadu na výsledky výskumu je možné konštatovať, že najväčšiu početnosť 

z typologického pohľadu dosiahli prírodné prvky lokalizované hlavne v horskom prostredí. Tu 

patrí typ „pohorie“. 1. miesto medzi atrakciami Tatry 82% respondentov, či „iné prírodné 

atrakcie“ (zahrnutý aj Vlkolínec) a „jaskyne“. Vysoký výskyt majú aj „hrady a zámky“ (3. 

miesto Spišský hrad 47% respondentov, 5. miesto Oravský hrad 35% respondentov). 

Z pohľadu počtu odporúčaní však prevláda typ „mesto“. 2. miesto Bratislava 58% 

respondentov, 4. miesto Košice 40% respondentov, 6. miesto Banská Štiavnica 30% 

respondentov. Zvýraznené  atrakcie predstavujú TOP 6 atrakcií Slovenska na základe limitov 

realizovaného výskumu.  

Z regionálneho hľadiska je viditeľná voľná korelácia medzi návštevnosťou a výberom 

respondentov, čo sa týka najnavštevovanejších regiónov. Tatranský a Bratislavský región 

dosiahli najvyššiu koncentráciu odporúčaných odpovedí. Bratislavský región reprezentovali len 

atrakcie v hlavnom meste, pričom odporúčané atrakcie išli aj na nižšiu hierarchickú štruktúru 

v podobe Bratislavského hradu, Devína, či Modrého kostolíka (kostol sv. Alžbety). Naopak 

v Tatranskom regióne dominovala jedna atrakcia zhmotnená v termíne Tatry. Z typologického 

hľadiska by bolo možné termín Tatry považovať aj za región, no bol zaradený do typu pohorie. 

Tretiu najvyššiu koncentráciu atrakcií dosiahol Spišský región so silným symbolom Spišský 

hrad, ale aj početne odporúčaným národným parkom Slovenský raj a mestom Levoča.  

V Liptovskom regióne je zaujímavý zvýšený výskyt rozmanitých atrakcií, ktorý veľmi dobre 

reprezentuje širokú ponuku možností cestovného ruchu v regióne. Liptovský región 

nedisponuje tak silným symbolom ako Spišský, či Oravský región, ale aj v porovnaní 

s dominantným symbolom Tatry. V prípade regiónu Liptov bol termín Liptov vybraný ako 

atrakcia sama o sebe. Z pohľadu snáh územného marketingu o etablovanie značky územia to 

bol (okrem termínu Tatry) jediný úspešný prípad. 

Zaujímavý je aj nepovšimnutý priestor v zázemí Bratislavy. Je možné, že aj v povedomí sa 

prejavuje efekt turistického tieňa Bratislavy, keď dominantná atrakcia oslabuje návštevnosť 

blízkych atrakcií vo svojom tieni.  
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 Percepcia najatraktívnejších turistických miest na Slovensku (jún 2018) 

 
zdroj: vlastný výskum 
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Tento efekt sa prejavuje skôr v tieni mestskej atrakcie, v ktorej turista dokáže stráviť celý čas 

pobytu. V prípade regiónu Liptov tento efekt nebol viditeľný, pretože liptovské mestá 

nepredstavujú atraktivitu pre turistu.  

Z percepčného vnímania slovenských študentov ostali nepovšimnuté aj obidva zemplínske 

regióny, respektíve ich atrakcie neboli vnímané ako unikátne. Napriek dvom pamiatkam 

UNESCO, globálnej známosti Andyho Warhola, Tokajskému vínu, či tu lokalizovaným 

formám ekoturistiky, pretrváva o týchto regiónoch slabé povedomie.  

Niektoré atrakcie (Nízke Tatry, Chopok, Veľká a Malá Fatra) presahovali hranice viacerých 

regiónov a boli zarátané do všetkých regiónov kam zasahujú. Z tohto dôvodu je vyjadrená 

koncentrácia v Horehronskom a Turčianskom regióne. 

 Atraktivnosť regiónov pre vybrané formy cestovnéh ruchu z pohľadu domácich 
respondentov 

 
zdroj: vlastný výskum 

Tretím typom výskumu bolo jednoduché zistenie miery atraktivity piatich foriem cestovného 

ruchu. Hodnotila sa atraktivita v 21 regiónoch cestovného ruchu z pohľadu pešej turistiky, 

lyžiarskej turistiky, kultúrnej turistiky, cykloturistiky a vidieckej turistiky. Výskum sa 

realizoval pomocou online dotazníka v júni 2018. Zúčastnilo sa ho 25 študentov zo Slovenska. 

Respondneti si mohli z 5 stupňovej Likertovej škály vybrať pre každý región a formu 
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cestovného ruchu z hodnoty 1, ktorá predstavovala veľmi atraktívny región pre danú formu až 

po hodnotu 5, ktorá predstavovala neatraktívny región pre danú formu. Sumárne hodnoty boli 

zaradené do štyroch kategórií (Obrázok 64), kde dve vyjadrujú zvýšenú atraktivitu a naopak 

dve zníženú atraktivitu. Výsledky výskumu autor nepreceňuje, pričom sú interpretované hlavne 

ako doplnkové pri snahe o komplexnejšie hodnotenie povedomia a obrazu vo štvrtom type 

výskumu.  

Vo štvrtom type výskumu bola použitá metóda autorov Echtner a Ritchie (str. 37). Výskum 

priamo hodnotí obraz regiónu, ktorý vytvorila skupina respondentov na základe troch otázok 

(str. 40). V tomto prípade respondentov tvorili študenti stredných škôl zo Slovenska vo veku 

medzi 17 a 19 rokov. Pri každom regióne bola snaha vytvoriť obraz od respondentov s osobnou 

skúsenosťou, ako aj z respondentov bez osobnej skúsenosti. Tento postup bol dodržaný len 

v prípade, ak obraz vytvárajúca skupina mala minimálne 15 respondentov. Ak sa lokalizácia 

školy zhodovala s hodnoteným regiónom, odpovede neboli do hodnotenia daného regiónu 

zahrnuté. Kritérium hodnotenia prvku v odpovedi bol opakovaný výskyt prvku medzi 

respondentmi v rovnakom regióne. Prvok, ktorý sa vyskytol len jeden krát, respektíve jeho 

podiel bol menší ako 6,7%,  nebol vyhodnotený. V tejto časti bolo hodnotých 21 regiónov 

cestovného ruchu (WEISS. A KOL. 2004). Okrem samotného vyhodnotenia výskumu metódou 

Echtner, Ritchie bolo pri vybraných regiónoch doplné komplexné hodnotenie povedomia 

a obrazu s implikáciami na konkurencieschopnosť. Obrázky 65 – 91 vizualizujú 

štvorkomponentný model obrazu hodnotných regiónov, pričom využívajú spoločné diferenčné 

prvky. Termíny boli rozdelené do štyroch kategórií podľa početnosti výskytu u respondentov 

podľa vizuálného kľúča: Bratislavský hrad – nad 45%, Dunaj – nad 33% do 45%, Malé 

Karpaty – nad 20% do 33%, Eurovea– nad 6,7% do 20%. Podčiarknuté termíny sa spájali 

s negatívnym vnímaním 

Bratislavský región cestovného ruchu 

Identifikácia Bratislavského regiónu cestovného ruchu sa vzťahuje hlavne na priestor hlavného 

mesta. Druhým výraznejším priestorom je východná časť Malých Karpát a z časti Senecké 

jazerá. Jednoznačne však prevládajú formy mestského turizmu naviazaného na hlavné mesto. 

V menšej miere gastronomický cestovný ruch či nákupný cestovný ruch. Samostatne sa javil 

termín cyklistika. Zvýšená spoločenská diskusia ako aj medializované projekty zdieľania 

bicyklov, môže do istej miery predstavovať turistickú atrakciu.  Z pohľadu respondentov zo 

Slovenska je badateľná tendencia negatívneho vnímania obrazu regiónu. Táto tendencia je 
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znepokojivejšia aj z dôvodu, že bol hodnotený len post-visit obraz, teda respondenti už 

v minulosti navštívili hodnotený región. Negatívne prvky ako dopravné zápchy, málo zelene, 

odpadky, stres, nervozita a preplnenosť sa viazali na priestor hlavného mesta. Za príčinu tohto 

stavu medzi slovenskými respondentmi je možné vnímanie hlavného mesta ako politicko-

hospodárskeho centra krajiny aj s mnohými negatívnymi konzekvenciami s tým súvisiacimi. 

Prehĺbiť respektíve zvýšiť pozitívnosť  vnímania obrazu Bratislavského regiónu a špeciálne 

hlavného mesta ako atraktívneho miesta pre trávenie voľného času pre slovenských 

návštevníkov by mohlo byť výzvou regionálneho manažmentu cestovného ruchu.  

 Obraz Bratislavského regiónu - s osobnou skúsenosťou 2018 [45 resp.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silným prvkom povedomia a obrazu o Bratislavskom regióne je veľmi detailná poznateľnosť, 

čo treba hodnotiť pozitívne. Hlavné mesto dopadlo veľmi dobre aj pri výskume hodnotenia Top 

atrakcií. Respondenti z generácie mladých ľudí nie sú natoľko poznačení tradičným spájaním 

si Bratislavy s negatívnymi prvkami a vnímaním. Z pohľadu atraktivity foriem cestovného 

ruchu bol región jednoznačným lídrom v kultúrnej turistike. Ako mierny problém sa ukázal 

efekt turistického tieňa Bratislavy voči svojmu zázemiu, ktorý zas predstavuje výzvu pre 

dotknuté OOCR Záhorie, Malé Karpaty, Región Senec a Žitný ostrov – Csallóköz.  

Podunajský región cestovného ruchu 

Obraz Podunajského regiónu od respondentov s osobnou skúsenosťou vykazuje prvky 

komplexnosti. Zachytáva viaceré hlavné atrakcie cestovného ruchu. Nerozpoznaný ostal Veľký 

Meder a Dunajská Streda. V povedomí prevládajú reálie situované východnejšie. Symboly 

Funkčné (hmotné) prvky 

Psychologické (nehmotné ) prvky 

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

 

Bratislavský hrad, Devín 
Dunaj, Michalská brána, 

UFO, most SNP 
 Grassalkovičov palác, Malé 

Karpaty, Senecké jazerá 
Červený kameň, dóm sv. 
Martina, Modrý kostolík 

ZOO,Eurovea, Slavín, Modra 

zdroj: vlastný výskum 2018 

 
história, pamiatky, obchody 

husacie hody, vinice 
cyklistika, metropola, málo 

zelene, dopravné zápchy 
odpadky 

 
spokojní turisti  

atraktívny nočný život 

 
kozmopolitná atmosféra 
veľkomesta, nadšenie   

stres, nervozita, preplnenosť 
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evokujú letné príjemné obdobie a pohodu. Prvky obrazu sú kompatibilné s realitou. Rodinná 

a vidiecká atmosféra predstavujú rozvojové línie cestovného ruchu. Pochopiteľne sa v obraze 

obajvuje aj maďarská kultúra, ktorá pre slovenského turistu stále do istej miery predstvavuje 

kus atraktívnej exotiky.  

 Obraz Podunajského regiónu - s osobnou skúsenosťou 2018 [16 resp.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnohé asociácie s regiónom výrazne zoslabujú pri obraze s respondentami bez osobnej 

skúsenosti (Obrázok 67). Individuálne prvy ubúdajú, čo indikuje slabšie povedomie 

a rozpoznateľnosť. Objavil sa aj negatívne vnímaný prvok stereotyp, ktorý tvorili fádnosť 

a nuda. Podunajský región bol vo výskume atraktívnosti foriem cestovného ruchu vnímaný ako 

atraktívny pre cykloturistiku (Obrázok 64). Rozširovanie ponuky cez doplnkové aktivity 

k jasne vyprofilovanému charakteru regiónu v podobe športových aktivít – vodná turistika, 

cykloturistika, či aktivity spojené s vidieckou turistikou predstavujú odporúčanie pre región.  

 Obraz Podunajského regiónu - bez osobnej skúsenosti 2018 [15 resp.]  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčné (hmotné) prvky

Psychologické (nehmotné ) prvky 

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

Komárno, Štúrovo 
Dunaj, Patince, Dunajské Luhy, 

Gabčíkovo, Kollárovo 
nám. Európy(KN) 

zdroj: vlastný výskum 2018 

 
kúpaliská, teplo, lužné lesy 

nížina, riečne ramená, 
splavovanie 

 
maďarská kultúra, rodinná 

a vidiecka atmosféra 

 
pohoda, relax, oddych 

Funkčné (hmotné) prvky 

Psychologické (nehmotné ) prvky

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

 
Dunaj, vod. dielo Gabčíkovo 

 
Žitný ostrov 

zdroj: vlastný výskum 2018 

 
rovina 

teplo 
termálne pramene, lužné lesy 

 
maďarská kultúra 

srdeční ľudia 

 
pohoda, relax 

stereotyp 
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Záhorský región cestovného ruchu 

Vzniknutý obraz Záhorského regiónu pri respondentoch s osobnou skúsenosťou nesie podobné 

črty ako Podunajský región. Zachytáva podstatné atrakcie so silným apelom na kultúrne prvky. 

Skalický trdelník už predstavuje gastronomický symbol minimálne pre slovenskú spoločnosť. 

Akýkoľvek etablovaný produkt s pridanou geografickou lokáciou má veľký potenciál pri tvorbe 

územného marketingu. Pri obraze respodnetov bez osobnej skúsenosti bol skalický trdelník ešte 

silnejším symbolom. Viditeľnosť tradície pestovania viniča a tvorby vína v regióne sa objavila 

len v obraze bez osobnej skúsenosti. Je zaujímavé, že pri obraze s osobnou skúsenosťou sa 

prvky spojené s vínnou kultúrou neobjavili. Je pravda, že obraz tvorili mladí ľudia, no aj tak by 

vinný región mal zanechať výraznejšiu stopu minimálne po vizuálnej stránke. Pritom Skalický 

rubín predstavuje tiež produkt s chráneným označením pôvodu. Identifikácia termínu Záhorie 

predstavujú jednu z najstabilnejších regionálnych štruktúr, napriek tomu, že nikdy nevytváral 

administratívny celok. Silná kultúrna identita regiónu a jej prvky sa prejavili aj vo vzniknutých 

obrazoch.  

 Obraz Záhorského regiónu - s osobnou skúsenosťou 2018 [16 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obraz Záhorského regiónu - bez osobnej skúsenosti 2018 2018 [15 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčné (hmotné) prvky

Psychologické (nehmotné ) prvky

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

Skalica, Šaštín-Stráže 
skalický trdelník, Malacky 

Smrdáky, Malé Karpaty 

zdroj: vlastný výskum 2018 

 
príroda,  

piesočné duny borovicové lesy 
nárečie 

 
príjemní ľudia  

živé tradície 

 
relax 

pokoj, vidiek 

Funkčné (hmotné) prvky 

Psychologické (nehmotné ) prvky 

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky

Šaštín-Stráže, skalický 
trdelník, Skalica 

zdroj: vlastný výskum 2018 

 
piesočné duny,  nárečie 

vinohrady, turistika 

 
prívetiví ľudia 

 
relax, pohoda 
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Dolnopovažský región cestovného ruchu 

Pre skupinu respondentov s osobnou skúsenosťou sa Dolnopovažský región stotožňoval 

s mestom Trnava. Mala 100% zastúpenie v odpovediach, pričom vplyv Trnavy sa prejavil aj vo 

vnímaní kostolov a termínu Slovenský Rím, no aj atmosféry v podobe mestského života. Vo 

vzniknutom obraze je z geografického pohľadu možné identifikovať mikroregión Trnavy so 

Smolenicami. Obdobne vyčlenený región má OOCR Trnava Tourism, čo do istej miery validuje 

táto percepcia. Južná časť Dolnopovažského regiónu ostala neviditeľná. Druhým silným 

prvkom sú Piešťany, ktoré mali takmer 65% zastúpenie. Silným identitu tvoriacim prvkom, 

ktorý nebol v obraze zachytený predstavuje vinič a víno. Renomé Malokarpatskej oblasti si na 

percepčnej úrovni prisvojil Bratislavský región. Pri respondentoch bez osobnej skúsenosti 

s regiónom mala Trnava tiež 100% zastúpenie v odpovediach, no bez ďalšie rozšírenia. 

Piešťany boli vnímané vo väzbe na kúpele, pričom sa zvýšil podiel odpovedí na 80%. Vodná 

nádrž Sĺňava bola vnímaná samostatne. V obidvoch obrazoch sa objavila atómová elektráreň 

Jaslovské Bohunice. Vo všeobecnosti je vnímaná kontroverzne, no podľa celkového vyznenia 

obrazu, nebol tento prvok vnímaní negatívne.  

 Obraz Dolnopovažského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [17 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obraz Dolnopovažského regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [15 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčné (hmotné) prvky 

Psychologické (nehmotné ) prvky

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

Trnava, Piešťany  
Slovenský Rím, jaskyňa Driny 

A.E. Bohunice, Smolenice 

zdroj: vlastný výskum 2018 

 
trnavské kostoly 

 
príjemní ľudia 
mestský život 

 

 
dobrodružstvo 

Funkčné (hmotné) prvky

Psychologické (nehmotné ) prvky 

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

Trnava, Piešťany - kúpele  
j.Driny, Sĺňava, Sereď m. holokaustu 

Váh

zdroj: vlastný výskum 2018 

 
nížina 

atómová elektráreň 

  
história, pokoj 
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Strednopovažský región cestovného ruchu 

Obrazy Strednopovažského regiónu majú silnú historickú rezonanciu a tiež širokú 

poznateľnosť konkrétnych atrakcií regiónu, čo v kontexte cestovného ruchu vyznieva veľmi 

dobre. Trenčiansky hrad si s regiónom spájali dve tretiny respondentov s osobnou skúsenosťou 

a až 93% bez osobnej skúsenosti. Výraznú pozíciu majú Trenčianske Teplice s podobným 

takmer 50% podielom pri obidvoch obrazoch. Električka takisto zapôsobila na respondentov 

s osobnou skúsenosťou, čo indikuje správnosť zachovania tohto dopravného prostriedku ako 

turistickej atrakcie. Respondenti s osobnou skúsenosťou rozpoznali aj ďalší aspekt regiónu, 

kopaničiarske osídlenie a ľudovú kultúru. Miernym prekvapením je neviditeľnosť festivalu 

Pohoda hoci respondentmi boli mladí ľudia. Pri hodnotení atraktivity regiónu z pohľadu foriem 

cestovného ruchu vyznela atraktivita vo všetkých formách podpriemerne, aj v kultúrnej 

turistike, ktorá naopak z obrazu Echtner, Ritchie pôsobila ako silný prvok regiónu.  

 Obraz Strednopovažského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [24 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obraz Strednopovažského regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [15 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčné (hmotné) prvky 

Psychologické (nehmotné ) prvky

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

Trenčiansky hrad, 
Trenč. Teplice  

Beckov, Čachtice, električka (Tr. 
Teplice), Vršatec  

zdroj: vlastný výskum 2018 

 
príroda 

kultúrne pamiatky, kopanice 
pešia turistika 

 
história, folklór  

 

 
pokoj  

  

Funkčné (hmotné) prvky 

Psychologické (nehmotné ) prvky

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

Trenčiansky hrad, 
Trenč. Teplice - kúpele  

Čachtice, Váh 
rímsky nápis,  Matúš Čák  

zdroj: vlastný výskum 2018 

 
príroda 

 
 

 
príjemná atmosféra 
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Nitriansky región cestovného ruchu 

Pri Nitrianskom regióne bol zostavený len obraz od respondentov s osobnou skúsenosťou. 

Prirodzene obraz každého regiónu ovplyvňuje jeho názov. V tomto prípade názov regiónu je 

totožný s dominantným mestom, čo sa pozitívne odzrkadlilo na vzniknutom obraze. Viditeľné 

však boli aj ďalšie reálie s častým výskytom individuálnych prvkov. Aj tento región mal pre 

respondentov silný historický nádych. Na obraze neboli viditeľné ďalšie kultúrne prvky 

a región tiež nevyznel ako vinohradnícka oblasť, ktorá už len svojou vizuálnou stránkou dáva 

miestu špeciálny charakter. V rámci presného vymedzenia regiónu patrí Santovka do Ipeľského 

regiónu, no keďže šlo o percepčné vnímanie bola Santovka zaradená do obrazu Nitrianskeho 

regiónu. Z priestorovej analýzy obrazu je možné dedukovať dva mikroregióny. Prvý s centrom 

v Nitre zahrňujúci aj Topoľčianky a druhý s centrom v Leviciach (Tekovská časť). Toto delenie 

reflektuje aj aktuálne fungujúce dve OOCR v regióne. Nitriansky región pri hodnotení 

atraktivity foriem cestovného ruchu vyšiel nadpriemerne pri kultúrnej turistike, cykloturistike 

a vidieckej turistike. Absencia vidieckej turistiky vo vzniknutom obraze je evidentná, pričom 

práve táto forma je pre rozvoj cestovného ruchu nosná (Tekovká časť regiónu). Vo vzniknutom 

obraze sa objavil negatívne vnímaný prvok fádnosť. Keďže sa jednalo o respondentov 

s osobnou skúsenosťou, bolo by vhodné aby si tento rizikový prvok región preveril na 

rozsiahlejšej vzorke.  

 

 Obraz Nitrianskeho regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [27 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornonitriansky región cestovného ruchu 

Pri Hornonitrianskom regióne bol zostavený len obraz od respondentov s osobnou skúsenosťou 

keďže nebol dostatočný počet respondentov bez skúsenosti. Výrazným symbolom regiónu bol 

Funkčné (hmotné) prvky 

Psychologické (nehmotné ) prvky 

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

 

Nitriansky hrad 
Nitra 

Dražovský kostol, Podhájska, Zobor 
Levický hrad, Arborétum Mlyňany 

Topoľčiany – zubria obora 
Brhlovce, Santovka 

zdroj: vlastný výskum 2018 

 
historické pamiatky 

nížina 

 
 

história 
 

 
pokoj, fádnosť 
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Bojnický zámok a jeho zázemie. Čo sa potvrdilo aj vo vnímaní top atrakcií na Slovensku, kde 

zámok obsadil 8. miesto. Bojnice predstavujú výrazného solitéra či už v ponuke ako aj vo 

vnímaní obrazu. Nutná budúca konverzia banského odvetvia v regióne vyvoláva už dnes 

potrebu využitia tejto tradície pre rozšírenie ponuky cestovného ruchu. Baníctvo aj 

v zostavenom obraze malo silnú pozíciu, no aktuálne pri prebiehajúcej ťažbe sa spájalo 

s negatívnym vnímaním znečisteného životného prostredia. Paradoxne po skončení ťažby 

a využití tohto prvku identity regiónu, napríklad na vznik nových turistických atrakcií 

spojených s banskou činnosťou sa môže vnímanie zmeniť na pozitívne a rast povedomia 

o odvetví spôsobí nárast počtu turistov (ĆOPIĆ A KOL. 2014). 

 Obraz Hornonitrianskeho regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [18 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severopovažský región cestovného ruchu 

Aj pri Severopovažskom regióne bol zostavený len obraz respondentmi s osobnou 

skúsenosťou.  

 Obraz Severopovažského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [19 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčné (hmotné) prvky 

Psychologické (nehmotné ) prvky

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

Bojnický zámok 
Bojnice ZOO 

Bojná , Topoľčany, Prievidza 

zdroj: vlastný výskum 2018 
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znečistené prostredie 

 
baníctvo 

 
príjemná atmosféra 

  

Funkčné (hmotné) prvky 

Psychologické (nehmotné ) prvky 

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

 

Žilina 
hrad Strečno, kúpele Rajecké Teplice 

Vychylovka, Bytčiansky zámok, 
Slovenský orloj, Megoňky, Manínska 

tiesňava, Súľovské skaly, Považský hrad 

zdroj: vlastný výskum 2018 

príroda 
hory 

 
krásne scenérie 

 
pokoj a kľud 
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Severopovažský región patrí k nosným regiónom cestovného ruchu Slovenska z pohľadu 

ponuky aj výkonov. Vzniknutý obraz sa vyznačuje vysoko rozpoznateľnosťou individuálnych 

prvkov hlavne v kysuckej časti. Najvýraznejšími symbolmi však boli mesto Žilina a aj príroda 

ako celok. Mierne zarážajúci je fakt, že pri tak dobrej rozpoznateľnosti neboli priradené výrazné 

prvky ako Malá Fatra, Terchová, Vrátna dolina, Rozsutec či Jánošíkové diery. Príčina môže 

tkvieť v slabšom asociovaní týchto prvkov s jednoznačným regiónom aj zo strany aktérov 

cestovného ruchu, kde aj na oficiálnej úrovni existuje viacero zastrešujúcimi termínov (Malá 

Fatra, Vrátna dolina, Žilina, Terchovská dolina). Načrtnutý problém môže predstavovať výzvu 

pre lokálny územný manažment, lebo Tatry sú Tatry a Liptov je Liptov.  

Turčiansky región cestovného ruchu 

Najsilnejším symbolom Turca boli kúpele v Turčianskych Tepliciach. Pri obraze so 

skúsenosťou si každý druhý respondent spájal kúpele s regiónom a pri obraze bez skúsenosti to 

boli dokonca dve tretiny. Vytvorený obraz Turčianskeho regiónu potvrdil pozíciu 

múzejníckeho centra Slovenska. Spojenie mesta Martin s etapou národného obrodenia 

a kultúrnych pamiatok s ním spojených je silným prvkom obrazu. Pravdepodobne vďaka 

školským osnovám. Pri obraze so skúsenosťou sa objavil aj prvok lyžovačka a prepojenie na 

prírodu s rozoznanou Veľkou Fatrou. Malá Fatra chýbala aj pri tomto regióne. Pri porovnaní 

obidvoch obrazov je badateľné, že respondenti bez osobnej skúsenosti si región nespájajú so 

žiadnymi prírodnými prvkami, čo by mala byť pre miestny manažment cestovného ruchu 

alarmujúce. V prípade tohto obrazu sa objavovali aj nepresnosti. Región si spájali ako rodisko 

Jánošíka a bol dávaný dôraz na Strečno s tiesňavou. Nepresnosti sa vyskytli aj pri obraze so 

skúsenosťou.  

 Obraz Turčianskeho regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [16 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčné (hmotné) prvky 

Psychologické (nehmotné ) prvky

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

Turčianske Teplice - kúpele 
Martin, národný cintorín 

Matica slovenská 
Blatnický hrad, Kláštor pod Znievom, 

Veľká Fatra 

zdroj: vlastný výskum 2018 
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 Obraz Turčianskeho regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [15 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oravský región cestovného ruchu 

Oravský región patril pri každej forme cestovného ruchu k atraktívnym regiónom a pri pešom 

a lyžiarskom turizme k najatraktívnejším (Obrázok 64). Rovnako aj pri hodnotení obrazu bola 

atraktivita prírody citeľná. Vzniknutý obraz disponoval veľmi silným prírodným charakterom 

či na strane komplexných ako aj konkrétnych prvkov. Konkretizácia prvkov mala však svoje 

zvláštnosti. S Oravským regiónom neboli spájané  termíny Tatry ani Roháče, neviditeľný ostal 

aj Choč. Naopak ikonické kopce Babia hora a Rozsutec si respondenti priradili k Orave. 

V celom obraze chýbalo mestské sídlo, pričom najvýraznejšia obec bola Zuberec. 

Z priestorového hľadiska bola počtom prvkov slabšie zastúpená Dolná Orava. Výrazný symbol 

regiónu predstavovala Oravská priehrada (60% respondentov), no ešte pôsobivejším bol 

Oravský hrad (68%). Atrakcia, ktorá pri výskume hlavných slovenských atrakcií obsadila 5. 

miesto.  

 Obraz Oravské regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [25 resp.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkčné (hmotné) prvky 

Psychologické (nehmotné ) prvky

Individuálne 
 prvky 

Komplexné  
prvky 

Turčianske Teplice - kúpele 
Matica slovenská, Martin,  

Múzeum slov. dediny 
 národný cintorín

zdroj: vlastný výskum 2018 
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Oravský hrad, Oravská 
priehrada 

Zuberec 
Orava, Babia hora, Oravice, Kubínska 
Hoľa, Slanický ostrov, Hviezdoslav, 

Oravská Lesná, Rozsutec 

zdroj: vlastný výskum 2018 

zima, sever 
príroda, lesy 

 
história, tradície 

 
pokoj a oddych 

  



122    

 

 Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

Liptovský región cestovného ruchu 

Liptovský región patrí spoločne s Bratislavským a Tatranským k najnavštevovanejším 

regiónom Slovenska. Rovnako aj výskum atraktivity foriem cestovného ruchu (Obrázok 64) 

zaradil región Liptov vôbec k najatraktívnejším zo všetkých. Pozitívne vyznela aj pozícia pri 

výskume najatraktívnejších turistických miest (Obrázok 63). Liptov nedisponuje jednou 

výraznou atrakciou, ktorá by vytvárala symbol či asociáciu s regiónom, no objavila sa široká 

ponuka odporúčaných atrakcií. Tu je na mieste polemika, či odporúčanie niektorých 

liptovských atrakcií nebolo spôsobené vďaka osobnej skúsenosti s regiónom, vďaka čomu sa 

vyviezli na celkovej impresii Liptova (napr. Východná). Pravdivosť tejto polemiky by 

indikovala pozitívnu synergiu v zmysle vyvolania zvýšennej atraktivity atrakcie, ktorá je len 

doplnková voči hlavnej atrakcii. Pri Liptovskom regióne cestovného ruchu bol obraz zostavený 

len respondentmi s osobnou skúsenosťou. Obraz bol rovnomerne zastúpený mnohými prvkami. 

Hlavný symbol Liptovskú Maru si s regiónom spojilo 53% respondentov. Silný termín 

asociovaný s Liptovom sú Tatry v troch podobách – Tatry, Západné Tatry a Nízke Tatry. Na 

prvý pohľad to môže pôsobiť ako istý problém, no v tomto prípade Tatry predstavujú symbol, 

značku. Preto z pohľadu manažmentu cestovného ruchu môže byť táto polemika zbytočná. 

Termín Tatry na Slovensku predáva, hoci by sa spájali aj s nezmyslom ako Južné Tatry. Vo 

vzniknutom obraze napriek početnej vzorke respondentov chýbali individuálne rozpoznané 

lyžiarske strediská, Vlkolínec ostal tiež neviditeľný, respektíve čiastočne skrytý v termíne 

skanzen.  

 Obraz Liptovského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [30 resp.] 
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Ipeľský región cestovného ruchu 

Pri Ipeľskom regióne bol obraz zostavený len respondentmi bez osobnej skúsenosti. Vo 

vzniknutom obraze nebol žiadny dominantný prvok. Na kúpeľné mesto Dudince reflektovalo 

len 31% respondentov, čo bolo najviac z pomedzi všetkých termínov. Obraz obsahoval len 

sídelné a kultúrno–historické prvky. Lučenec ako regionálne centrum chýbal. Na rozdiel od 

Hornonitrianskeho regiónu tu nebola viditeľná banská tradícia. Vidiek, vinárska tradícia, či 

atraktívne krajinné celky Cerová vrchovina a Krupinská planina ostali nepovšimnuté. 

Stimulácia obrazu od lokálnych aktérov je značne potrebná. Jej výhodou je, že obraz nie je 

deformovaný, len značne poddimenzovaný, čo sa potvrdilo aj výskumoch atraktivity foriem 

a hlavných slovenských atrakcií.  

 Obraz Ipeľského regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [16 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemerský región cestovného ruchu 

Pri Gemerskom regióne bol obraz zostavený len respondentmi bez osobnej skúsenosti. Napriek 

devastujúcemu požiaru z marca 2012 a vynútenému uzavretiu areálu pre turistov ostal hrad 

Krásna Hôrka významným symbolom Gemerského regiónu. V zostavenom obraze si ho 

s regiónom spojilo vyše 47% respondentov. Okrem Krásnej Hôrky boli silným motívom 

prírodné prvky tak na komplexnej úrovni ako aj na individuálnej v podobe Dobšinskej ľadovej 

jaskyne a národných parkov Slovenský raj a Slovenský kras. V obraze okrem Betliara chýbali 

sídla. Atrakcie gemerského regiónu obstáli dobre aj pri výskume hlavných atrakcií Slovenka 

(Obrázok 63), kde boli odporúčané aj ďalšie jaskyne v regióne. V obidvoch výskumoch 

absentovala Zádielska tiesňava ako veľmi výrazný krajinný prvok. Cestovný ruch 

v Gemerskom regióne významne poznačil spomenutý požiar hlavnej atrakcie Krásna Hôrka, po 

ktorom došlo k poklesu návštevnosti. Toto paralyzovanie cestovného ruchu sa nieslo na 

významnom ryse cestovného ruchu Slovenska – nedostatočná adaptabilita a nízka miera 
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inovácie, ktorá stimulujú aktívne rozširovanie ponuky, či oslovovanie nových cieľových 

skupín. 

 Obraz Gemerského regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [17 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horehronský región cestovného ruchu 

Pri Horehronskom regióne cestovného ruchu bol obraz zostavený len respondentmi s osobnou 

skúsenosťou. V obraze regiónu zdanlivo prevládajú individuálne prvky. Dominantný symbol 

predstavovala Banská Bystrica, keď až 76% respondentov si ju spojilo s regiónom. Hoci bol 

obraz tvorený respondentmi s osobnou skúsenosťou dá sa považovať sa nerozvinutý. Jeho 

výhodu je, že si ho respondenti spájajú s Nízkymi Tatrami, no aj s Tatrami ako takými. Aj 

v tomto prípade platí, že termín Tatry už reprezentuje značku a ani detailne ohraničený 

geomorfologický celok. Regionálni aktéri by mali zvýšiť činnosť pri stimulácií obrazu, pretože 

viaceré výskumy poukázali na slabšie obraz a povedomie o Horehronskom regióne.  

 Obraz Horehronského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [21 resp.] 
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Pohronský región cestovného ruchu 

Pri Pohronskom regióne cestovného ruchu bol obraz zostavený len respondentmi s osobnou 

skúsenosťou. Až 68% respondentov si k regiónu asociovalo Banskú Štiavnicu a 50% 

Kremnicu, čo boli najsilnejšie symboly. Pri výskume hlavných atraktivít Slovenka obsadila 

Banská Štiavnica 6. miesto, čo bezpochyby dokladuje jej vysokú atraktivitu. Obidve historické 

banské mesta vtisli charakter celému obrazu regiónu a zatienili jeho zvyšnú časť. Morfologicky 

komplikovaný región vytvára z pohľadu cestovného ruchu skôr izolované ostrovy, ktoré sa 

vyvíjajú samostatne a to aj napriek jednotiacej identite celého regiónu. Na území Pohronského 

regiónu aktuálne pôsobia štyri oblastné organizácie cestovného ruchu (Obrázok 56), čo značne 

komplikuje, ale neznemožňuje spoločný postup pri stimulácií obrazu, ktorý by sa mal snažiť 

o rozšírenie záberu prvkov. 

 Obraz Pohronského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [22 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatranský región cestovného ruchu 

Pri Tatranskom regióne cestovného ruchu bol obraz zostavený len respondentmi s osobnou 

skúsenosťou. Viaceré výskumy pri hodnotení povedomia a obrazu, tak u domácich ako aj 

zahraničných respondentoch preukázali veľmi silnú pozíciu regiónu s vysokou 

rozpoznateľnosťou a atraktivitou. V rámci regiónu však výrazne dominoval pojem Tatry, 

pričom aktivity sa viazali na Vysoké Tatry prípadne mesto Poprad. Ako už bolo spomenuté, 

Tatry predstavujú značku (brand) a geografická lokalizácia je v tomto prípade druhoradá. 

Značka Tatry bola budovaná dlhodobo a prirodzene, pričom Tatry ako symbol sa stotožňujú so 

slovenskou štátnosťou. História budovania symbolu siaha ku štúrovskej generácií, ktorá využila 

Tatry vo viacerých literárnych dielach ako symbol majestátnosti. Jedno z týchto diel dnes 

predstavuje štátnu hymnu Slovenskej republiky. Znevažovanie Tatier ako symbolu je 
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absolútnym spoločenským tabu, preto povedomie a obraz Tatier má neohroziteľnú pozíciu. 

Úloha regionálnych destinačných manažmentov je hlavne v širšom diverzifikovaní ponuky, čo 

je výzvou pre OOCR TATRY – SPIŠ – PIENINY a Vysoké Tatry – Podhorie.  

 Obraz Tatranského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [35 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spišský región cestovného ruchu 

Pri Spišskom regióne cestovného ruchu bol obraz zostavený len respondentmi s osobnou 

skúsenosťou. Absolútne signifikantnými symbolmi Spišského regiónu boli Spišský hrad 

a Levoča s vyše 80% podielom respondentov. Túto pozíciu potvrdili aj na úrovni celej krajiny, 

vo výskume hlavných atrakcií Slovenska, kde Spišský hrad skončil na 3.mieste. Obidve  

atrakcie pravdepodobne ovplyvnili aj viditeľnosť blízkych  lokalít ako Spišská kapitula, Žehra, 

či Mariánska hora. Okrem Slovenského raja tvoria všetky prvky vzniknutého obrazu kultúrno–

historické atrakcie a s nimi spojené prvky, čo pôsobí mierne neuspokojivo, keďže bol zostavený 

len obraz s respondentmi s osobnou skúsenosťou so Spišským regiónom.  

 Obraz Spišského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [16 resp.] 
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Košický región cestovného ruchu 

Aj pri Košickom regióne cestovného ruchu bol obraz zostavený len respondentmi s osobnou 

skúsenosťou. Okrem dvoch asociovaných prvokov menovite Jasovskej jaskyne a herlianskeho 

gejzíru vyplnilo celý obraz regiónu mesto Košice a jeho prvky. Dve tretiny respondentov 

priradilo k obrazu regiónu priamo termín Košice. Druhý silným symbolom bol Dóm svätej 

Alžbety. Tieto dve atrakcie obstáli veľmi dobre aj vo výskume hlavných atrakcií Slovenska, 

kde Košice obsadili 4. miesto. Z pohľadu očakávanej atmosféry prevažovali u respondentov 

kultúrne prvky, ale aj v pozitívnom duchu sa nesúci termín rušné (v zmysle mestské) a vyspelé. 

Slabšie povedomie lokalít v zázemí Košíc nie až tak znepokojujúce. Zázemie každej metropoly 

je organicky späté s jadrom a aj v kontexte cestovného ruchu sú vzťahy závisle na vývoji a 

správaní sa metropoly.   

 Obraz Košického regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [21 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šarišský región cestovného ruchu 

Pri obidvoch typoch obrazu sú viditeľné paralely. Bardejov bol vnímaní jednak ako mesto, tak 

aj ako kúpele. Pri oboch obrazoch si Bardejov podržal primát hlavného symbolu s regiónom. 

Pozícia Prešova sa v skupine s osobnou skúsenosťou zoslabila. Región si respondenti spájali 

s pamiatkami a hradmi na všeobecnej úrovni, Kapušiansky hrad bol pri obraze so skúsenosťou 

už konkretizovaný. Obidva obrazy sú však značne poddimenzované, s negatívnym prvok  

vnímania hospodárskeho zaostávania regiónu. Pozícia povedomia a obrazu Prešova, ktorý 

predstavuje tretie najľudnatejšie mesto Slovenska je neútešná. Povedomie a obraz o regióne 

cestovného ruchu generuje pridružené rozvojové efekty. Turistická prezentácia stimuluje aj 

vnímanie krajiny ako vhodného miesta na život, obchodovanie, či investovanie. Skrz 

udržateľný rozvoj cestovného ruchu je podporená ochrana krajiny, ale aj kultúry a miestnych 
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tradícií. Taktiež je podporená lokálna ekonomika dopytom po lokálnych surovinách 

a výrobkoch. (Ritchie, Crouch 2003).  

 Obraz Šarišského regiónu – s osobnou skúsenosťou 2018 [16 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obraz Šarišského regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [15 resp.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornozemplínsky región cestovného ruchu 

 Obraz Hornozemplínskeho regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [15 resp.] 
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Pri Hornozemplínskom regióne cestovného ruchu bol obraz zostavený len respondentmi bez 

osobnej skúsenosti. Vytvorený obraz je  výrazne poddimenzovaný z hľadiska počtu prvkov. 

Absentujú sídla a z obrazu nie je badateľný vplyv rusínskej kultúry. Silným motívom je príroda, 

ktorá je vnímaná ako nenarušená a cez najvýraznejší prvok obrazu – národný park Poloniny. 

Morské oko vo Vihorlate je prísne vzaté už súčasťou Dolnozemplínskeho regiónu, v obraze 

ktorého bolo tiež identifikované. Unikátne múzeum Andyho Warhola je pre región a mesto 

Medzilaborce jednak ikonické, no z pohľadu cestovného ruchu maximálne kľúčové. 

Dolnozemplínsky región cestovného ruchu 

Pri Dolnozemplínskom regióne cestovného ruchu bol obraz zostavený len respondentmi bez 

osobnej skúsenosti. Až 63% respondentov si k regiónu priradilo Zemplínsku Šíravu. Hoci 

význam cestovného ruchu v tejto lokalite značne poklesol Zemplínska Šírava si ako krajinný 

prvok stále drží silnú pozíciu v povedomí. Tokajská vinohradnícka oblasť priradená 

k Dolnozemplínskemu regiónu bola len jednou z dvoch vinohradníckych oblastí 

(Malokarpatská), ktoré boli priradené ako silný prvok k územiu. Rovnako aj v tomto regióne je 

celkové vyznenie obrazu poddimenzované. Ako jediný zo všetkých regiónov nemá priradené 

psychologické prvky v súvislosti s očakávanou atmosférou.  

 

 Obraz Dolnozemplínskeho regiónu – bez osobnej skúsenosti 2018 [16 resp.] 
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ZÁVER 

Dizertačná práca Konkurencieschopnosť cestovného ruchu na Slovensku – aplikovaný výskum 

v ucelenej podobe sumarizuje teoreticko–metodologické východiská problematiky. 

Vychádzajúc z koncepčného modelu konkurencieschopnosti cestovného ruchu od Ritchieho 

a Croucha, kladie dôraz na atribút povedomie a obraz regiónu. Rozsiahly priestor bol venovaný 

genéze vývoja cestovného ruchu, analýze ubytovacích zariadení a vývoja návštevnosti ako 

základných ukazovateľov úrovne cestovného ruchu. Tieto časti pomenovali rozvojové faktory 

vplývajúce na konkurencieschopnosť na Slovensku, prípadne demonštroval ich dôležitosť. 

Jedným z prínosov práce je identifikovanie a charakteristika vývojových fáz cestovného ruchu 

od začiatku 90. rokov po rok 2018. Vývoj cestovného ruchu v jednotlivých fázach bol 

podmienený celospoločenskými pomermi v daných obdobiach. Prvá a najdlhšia bola fáza 

zotrvačnosti a stagnácie, ktorá trvala až do roku 2000. Jej podcenenie v niektorých regiónoch 

do značnej miery ovplyvnilo úpadok cestovného ruchu, ktorý sa prejavil až v poslednej fáze 

konkurenčnej výhody od roku 2015. Fáza hospodárskej krízy od roku 2009 výrazne negatívne 

zasiahla do výkonov cestovného ruchu na Slovensku. V prípade cestovného ruchu spôsobilo 

zavedie európskej menovej jednotky na Slovensku, ktoré časovo kolidovalo s úvodnou fázou 

hospodárskej krízy, značný prepad príjazdového cestovného ruchu. Okolité krajiny Česko, 

Poľsko a Maďarsko s vlastnými národnými menami reagovali na turbulentné výkyvy na 

kapitálových trhoch oslabením voči Euru, čím sa Slovensko stalo drahšou a menej zaujímavou 

krajinou. Dôsledky týchto strát mali značne odlišné konzekvencie na regionálnej úrovni. Zatiaľ 

čo v regiónoch NUTS IV Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok či Žilina síce zaznamenali 

výrazné poklesy (turisti z Poľska a Maďarska), vo fáze konkurenčnej výhody dokázali značnú 

časť počtu týchto turistov získať späť. V prípade domácich turistov a aj turistov z Česka priam 

výrazne navýšiť. Naopak regióny NUTS IV ako Rožňava, Stará Ľubovňa, Brezno či Trebišov 

zaznamenané poklesy zatiaľ nedokázali kompenzovať. Najúspešnejší príbeh vývoja počtu 

ubytovaných hostí má Bratislava.  

Na príklade vývoja počtu maďarských turistov na Slovensku bola demonštrovaná vysoká 

citlivosť cestovného ruchu na povedomie a obraz o krajine. Popísané udalosti v roku 2006, 

ktoré rozvírili vzájomnú spoločenskú a politickú situáciu sa negatívne odzrkadlili na počte 

ubytovaných maďarských turistov. Táto štatisticky evidovaná strata turistov sa (aj v dôsledku 

ďalšieho prehĺbenia vo fáze hospodárskej krízy) neodbúrala na predošlú úroveň ani v roku 

2018.  
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Nárast kvantity aj kvality ubytovacích zariadení na Slovensku bol z dlhodobého hľadiska 

značný. Okrem štandartných ubytovacích zariadení sú na Slovensku populárne objekty 

individuálnej rekreácie, ktoré v niektorých regiónoch vytvárajú samostatné turistické regióny. 

V budúcnosti by druhé bývanie mohlo byť zaujímavým rozvojovým faktorom v regiónoch 

severovýchodného Slovenska. 

Ubytovacie zariadenia predstavujú primárnu ponuku cestovného ruchu. Potvrdilo sa, že 

v regiónoch s nižšou koncentráciou ubytovacích zariadení sú nižšie počty ubytovaných hostí 

a čiastočne aj nižšia atraktivita. V regiónoch alebo obciach, kde trh nedokáže vytvoriť 

ubytovacie kapacity by primárnym aktérom mal byť verejný sektor a zriadiť menej náročné 

ubytovacie kapacity v podobe turistických ubytovní či kempingov. V práci bolo poukázané na 

existujúci značný nesúlad štatistickej evidencie počtu ubytovaných turistov. Aj na základe 

realizovaných výskumov sa časť týchto odchýlok dá pripísať nelegálnemu ubytovávaniu hostí. 

Výskyt tohto javu značne ovplyvňuje konkurencieschopnosť cestovného ruchu vo viacerých 

súvislostiach. Jednou z priorít rozvoja odvetvia by mal byť proces eliminácie nelegálneho 

ubytovania. Oblastné organizácie cestovného ruchu a obce ako nositelia samoregulačných 

opatrení, nie sú v tomto procese veľmi úspešné. Naopak, pravdepodobne veľmi účinným 

reštrikčným opatrením bude povinné online zapojenie všetkých registračných pokladníc na 

portál finančnej správy (júl 2019). Ako autor uvádza v práci, túto zmenu bude potrebné 

reflektovať pri budúcich interpretáciách vývoja ubytovaných hostí na Slovensku. 

Predpokladaný štatistický nárast počtu ubytovaných hostí od tohto obdobia môže byť 

ovplyvnený administratívnou zmenou a zmenšením podielu sivej ekonomiky v segmente 

ubytovacích služieb. 

V práci boli interpretované výsledky porovnávacieho dotazníkového prieskumu medzi 

Oblastnými organizáciami cestovného ruchu, ktorý pomenoval okrem iného vnútorné 

konkurenčné faktory zo strany odbornej verejnosti. Inštitucionálny rámec cestovného ruchu na 

Slovensku nie je ideálny. Po ukončení činnosti Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v roku 

2016, ostala agenda propagovania na úrovni krajiny bez výkonného orgánu. Taktiež personálne 

prepojenia v regiónoch stratili kontinuitu. Pozitívom je legislatívne ukotvenie cestovného 

ruchu, ktoré výrazne zlepšilo situáciu z pohľadu výkonného manažmentu cestovného ruchu na 

regionálnej úrovni. Oblastné organizácie cestovného ruchu sa začali zakladať na konci roku 

2011 počas prebiehajúcej fázy hospodárskej krízy. Ich činnosť ako organizácií destinačného 

manažmentu bola a bude kľúčová pre zmysluplný rozvoj reflektujúci územný marketing, 

identitu územia, integrovanie aktérov cestovného ruchu, ale aj udržateľnosť. V súvislosti 
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budúceho vývoja zamestnanosti v koncepte priemyslu 4.0 ako aj demografického vývoja na 

Slovensku a potrebe adaptácie prvkov striebornej ekonomiky, by bolo vhodná zvýšená 

priorizácia  cestovného ruchu v podobe navýšenia a stabilizácie financovania OOCR 

z dlhodobého hľadiska. Personálne poddimenzovanie týchto organizácií, ktoré preukázal 

interný prieskum, predstavuje rozvojové riziko pri zvyšovaní ich profesionalizácie.  

Poslednou časťou práce je hodnotenie obrazu a povedomia o Slovensku. Počiatočná úroveň 

vnímania Slovenska pri jeho vzniku bola pre krajiny mimo postkomunistický priestor na bode 

nula. Povedomie a pozícia obrazu Slovenska a regiónov cestovného ruchu bola hodnotená 

prostredníctvom štyroch výskumných línií. Empirické výskumy hodnotenia povedomia 

a obrazu regiónov predstavené v práci majú svoje interpretačné limity. Vzťahujú sa na 

špecifickú skupinu respondentov, študentov stredných a vysokých škôl, ktorých v najširšom 

ponímaní je možné chápať ako skupinu mladých ľudí. Výsledkom netreba pripisovať 

všeobecnú platnosť, vyznačujú sa silnou subjektivitou, tak z pohľadu respondentov, ako aj 

z pohľadu hodnotiteľa. Napriek tomu predstavujú originálny výstup a vhodný metodický 

prístup pre hodnotenie povedomia a obrazu regiónu, ktorý je uplatniteľný pre potreby 

aplikačnej praxe.  

Doterajší rozvoj cestovného ruchu na Slovensku bol dominantne postavený na snahe 

o prilákanie čo najväčšieho počtu návštevníkov. S (možnými) problémami spojenými 

s únosnou kapacitou sa veľký priestor nevenoval. Len výnimočne (kultúrne, športové podujatia, 

vstupy do vybraných atrakcií)  majú regulovaný počet návštevníkov. Na úrovni veľkoplošných 

chránených území k regulácií nedošlo, hoci problémy s preľudnenosťou sú realitou (lokality 

v NP Vysoké Tatry, Slovenský raj). Tomuto zamysleniu sa práca síce nevenuje, no autor 

považoval za potrebné v kontexte celého vyznenia práce a hlavne časti vývoja cestovného 

ruchu na Slovensku predikovať, či skôr dúfať v rastúcu dôležitosť tejto témy.  
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