
WCT@JCT@@lkW @@�lf@Wrnl\7 (?l]]@Du 

� j@Du® [ľ)@(?�[ľ)@lklrdww 
 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 

Jana Jarábková a kol. 

Vidiecky cestovný ruch a jeho perspektívy 

2021 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

Názov: Vidiecky cestovný ruch a jeho perspektívy 

Autori: doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.  (11,78 AH) 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka  

doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.   (2,03 AH) 
Katedra cestovného ruchu 
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD. (2,39 AH) 
Katedra cestovného ruchu 
Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF v Nitre 

Recenzenti: doc. Ing. Viera Papcunová, PhD. 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD. 
SPU v Nitre, FEŠRR, Katedra práva 

Publikácia bola spracovaná v rámci projektu KEGA č. 047SPU-4/2018 Nové prístupy vo výučbe 
miestneho ekonomického a sociálneho rozvoja. 

Schválila rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
dňa  26. 3. 2021 ako online vysokoškolskú učebnicu. 

This work is published under the license of the Creative Commons Attribution 
NonCommercial NoDerivatives 4.0 International Public License (CC BY-NC-ND 4.0).
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

ISBN   978-80-552-2322-3



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

OBSAH 

ÚVOD  10 

1. VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH  12 
1.1  Vidiecky cestovný ruch – vymedzenie pojmov, klasifikácia vidieckeho cestovného

ruchu    12 
1.2  Predpoklady územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu   17 
1.3  Hodnotenie podmienok pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v SR 19 

2. VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH A JEHO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ  23 
2.1  Vplyv cestovného ruchu na cieľové miesto  23 
2.2  Udržateľný rozvoj cestovného ruchu, koncepcie, prístupy k udržateľnému rozvoju   28

2.2.1 Cestovný ruch a ciele Agendy pre udržateľný rozvoj 2030  29 
2.2.2 Koncept únosnej kapacity územia   33 

2.3  Nástroje udržateľného rozvoja cestovného ruchu  36 

3. LEGISLATÍVNE PODMIENKY UPRAVUJÚCE PODNIKANIE VO VIDIECKOM  CESTOVNOM
RUCHU  46 
3.1  Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu  46 
3.2  Vybrané právne predpisy, ktoré upravujú podnikanie vo vidieckom cestovnom

 ruchu  51 

4. PRODUKT VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU  61 
4.1  Produkt vidieckeho cestovného ruchu  61 
4.2  Poskytovanie služieb vo vidieckom cestovnom ruchu  62 

4.2.1 Ubytovacie služby vo vidieckom cestovnom ruchu   62 
4.2.2 Stravovacie služby vo vidieckom cestovnom ruchu   68 

 4.2.3 Služby voľného času a ďalšie služby poskytované v rámci vidieckeho 
        cestovného ruchu   71 

4.3  Destinácia ako produkt vidieckeho cestovného ruchu   75 
4.4  Gastronómia ako súčasť produktu vidieckeho cestovného ruchu  79 
4.5  Stratégie rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v destinácii   82 

5. NÁVŠTEVNÍK VO VIDIECKOM CESTOVNOM RUCHU  91 
5.1  Návštevník vo vidieckom cestovnom ruchu a motivácia  91 
5.2  Charakteristika a profil návštevníka vo vidieckom cestovnom ruchu  94 

5.2.1 Segmentácia návštevníkov vo vidieckom cestovnom ruchu  94 
5.2.2 Typológia návštevníka vo vidieckom cestovnom ruchu   96 

5.3  Kvantitatívne zmeny vo vidieckom cestovnom ruchu na Slovensku  102 
5.4  Nové trendy v rámci dopytu vo vidieckom cestovnom ruchu   104 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

6. KVALITA SLUŽIEB VO VIDIECKOM CESTOVNOM RUCHU 110 
6.1  Pojem kvalita 110 
6.2  Systémy manažérstva kvality v cestovnom ruchu 114 

 6.2.1 Štandardy  115 
 6.2.2 ISO normy radu 9000  116 
 6.2.3 Komplexné manažérstvo kvality – TQM  118 

6.3  Systémy kvality vo vidieckom cestovnom ruchu 119 
 6.3.1 Príklady existujúcich systémov kvality v Európe  120 
 6.3.2 Slovenský systém kvality cestovného ruchu  129 
 6.3.3 Systémy kvality vo vidieckom cestovnom ruchu na regionálnej a lokálnej 

 úrovni 130 

7. ORGANIZÁCIA VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU V PODMIENKACH SR 135 
7.1  Teoretické východiská organizácie cestovného ruchu 135 
7.2  Organizačná štruktúra vidieckeho cestovného ruchu na Slovensku 137 

 7.2.1 Organizácie vidieckeho cestovného ruchu vo verejnom sektore a ich 
kompetencie 138 

 7.2.2 Súkromný sektor vo vidieckom cestovnom ruchu  147 
 7.2.3 Verejno-súkromné partnerstvá vo vidieckom cestovnom ruchu 149 

8. VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH V POLITIKE CESTOVNÉHO RUCHU 158 
8.1  Politika cestovného ruchu 158 
8.2  Aktuálne výzvy a odporúčania UNWTO pre politiku cestovného ruchu 164 
8.3  Politika cestovného ruchu na Slovensku (2014 - 2020) 167 

 8.3.1 Nástroje politiky cestovného ruchu SR a nositelia 169 
    8.3.2 Formovanie novej stratégie cestovného ruchu  171 

8.4  Existuje samostatná politika vidieckeho cestovného ruchu?  171 
8.5  Vybrané nástroje podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu aplikované na 

regionálnej úrovni  174 

9. PODPORA VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU V PODMIENKACH SR 178 
9.1  Nástroje podpory vidieckeho cestovného ruchu 178 
9.2  Aktuálne finančné nástroje podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v období

2014 – 2020  182 
9.3  Nástroje podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu po roku 2020  190 
9.4  Realizovaná finančná podpora vidieckeho cestovného ruchu –“príklady dobrej 

 praxe “ 192 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 198 

PRÍLOHY  210 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

ZOZNAM SKRATIEK 

AHRS Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 
AOCR Asociácia organizácií cestovného ruchu 
ARVI Agentúra pre rozvoj vidieka 
BAG   Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof und 

Landtourismus in Deutschland e. V. 
BSK Bratislavský samosprávny kraj 
CBI Centre for the Promotion of Imports from developing countries 
CLLD Miestnou komunitou vedený rozvoj - Community-led Local Development 
CR Cestovný ruch 
DEHOGA Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. (Zväz hotelov a reštaurácií 

v Nemecku) 
DMO Organizácia destinačného manažmnetu - Destination Management Organisation 
DPH Daň z pridanej hodnoty 
DTV Deutsche Tourismus Verband 
ECEAT CZ Európske centrum pre ekoagroturistiku  
EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 
EFQM Excellence 
EIA Environmental Impact Assessment 
ENI Nástroj európskeho susedstva 
EP Európsky parlament 
EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
ERDF European Regional Development Fund  - Európsky fond regionálneho rozvoja 
EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 
EUROGITES European Federation of Farm and Village Tourism 
EÚ Európska únia 
EZAT Európsko-slovenské združenie agroturizmu a turizmu 
FB Facebook 
FMEA Analýza možných chýb a ich dôsledkov Failure Mode and Effects Analysis  
FO Fyzická osoba 
GAP GAP model kvality služieb – model piatich disproporcií 
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points  (Systém analýzy rizika  

a stanovenia kritických kontrolných bodov) 
HOTREC Association of Hotels, Restaurants, Bars and Cafes 
CHKO Chránená krajinná oblasť 
ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinárodná organizácia pre 

civilné letectvo)    
IKT informačno-komunikačné technológie 
INTERREG Program cezhraničnej spolupráce 
IROP Integrovaný regionálny operačný program 
ISO Certifikát kvality 
IUCN International Union for Conservation of Nature (Medzinárodná únia na 

ochranu prírody a prírodných zdrojov) 
JKM Jednotné kontaktné miesto 
KOCR Krajská organizácia cestovného ruchu 
LEADER Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

MAS  Miestna akčná skupina 
MDVRR Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR 
MIRRI   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
MSP  Malé a stredné podnikanie 
NATURA 2000 Sústava chránených území členských krajín Európskej únie  
NFP Nenávratný finančný príspevok 
NR SR Národná rada Slovenskej republiky 
NSK Nitriansky samosprávny kraj 
NS MAS SR  Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky 
NSRV  Národná sieť rozvoja vidieka 
ODM Organizácie destinačného manažmentu 
OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
OOCR Oblastná organizácia cestovného ruchu 
OP  Operačný program 
OSN Organizácia spojených národov 
PO Právnická osoba 
PRV Program rozvoja vidieka 
QFD Prenášanie požiadaviek zákazníka na podnikové procesy (Quality 

Function Deployment) 
REKA Schweizer Reisekasse   
SACR Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
SBA Slovak Business Agency 
SDGs Sustainable Development Goals (Ciele udržateľného rozvoja) 
SOI Slovenská obchodná inšpekcia 
SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora 
SSKS CR Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu 
STV Švajčiarsky zväz cestovného ruchu  
SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba 
SZRB Slovenská záručná a rozvojová banka 
SZVTA Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky 
ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 
TIC Turistické informačné centrum 
TK Termálne kúpalisko  
TQM Total Quality Management (Komplexné manažérstvo kvality)  
UNEP United Nations Environment Programme (Program Spojených národov 

pre životné prostredie 
UNESCO Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru  United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNWTO World Tourism Organization (Svetová organizácia cestovného ruchu) 
ÚNSK Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja 
VCR Vidiecky cestovný ruch 
VSP Verejno-súkromné partnerstvá 
VÚC Vyšší územný celok 
VZN Všeobecne záväzné nariadenie 
ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska 
ZZPO Záujmové združenia právnických osôb  
WTTC Svetová rada pre cestovanie a turizmus World Travel & Tourism Council 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

ZOZNAM TABULIEK 

Tabuľka 1:  Vymedzenie pojmu vidiecky cestovný ruch vo vybraných krajinách 

Tabuľka 2:  Formy vidieckeho cestovného ruchu 

Tabuľka 3:  Pozitívne účinky vidieckeho cestovného ruchu 

Tabuľka 4:  Negatívne účinky vidieckeho cestovného ruchu 

Tabuľka 5:  Príspevok cestovného ruchu k naplneniu cieľov Agendy 2030 

Tabuľka 6:  Únosná kapacita cieľového miesta – rôzne dimenzie 

Tabuľka 7: Druhy (kategórie) ubytovacích zariadení v SR 

Tabuľka 8: Rozvojové stratégie vidieckeho cestovného ruchu 

Tabuľka 9: Motivácia vo vidieckom cestovnom ruchu 

Tabuľka 10:   Sedem základných typov turistov podľa D. Fingerhuta  

Tabuľka 11:   Päť typov dovolenkárov podľa H. Hahna  

Tabuľka 12:  Cieľové skupiny vo vidieckom cestovnom ruchu (na príklade Nemeckej 
spolkovej republiky) 

Tabuľka 13:  Gastronomické aktivity podľa odporúčania expertov UNWTO 

Tabuľka 14:  Charakteristika generácie Y a Z 

Tabuľka 15:  Očakávané zmeny (trendy), ktoré budú ovplyvňovať vidiecky cestovný ruch 

Tabuľka 16:  GAP – model  

Tabuľka 17:  Metódy merania kvality služieb 

Tabuľka 18:  Metóda SERVQUAL 

Tabuľka 19:  Charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia lokalizovaného na vidieku  
(EUROGITES) 

Tabuľka 20:  Švajčiarsky systém kvality „Q“ 

Tabuľka 21:  Krajské organizácie cestovného ruchu na Slovensku 

Tabuľka 22:  Európska politika cestovného ruchu 

Tabuľka 23:  Nástroje verejného sektora na podporu vidieckeho cestovného ruchu 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

Tabuľka 24:  Cezhraničná a národná spolupráca SR 2014 – 2020 zameraná na podporu 
vidieckeho cestovného ruchu 

Tabuľka 25:  Prehľad financovania vybraných projektových opatrení  PRV SR 2014 – 2020 
– stav k 31.12.2019

Tabuľka 26:  Príklad dobrej praxe realizovaný súkromným sektorom 

Tabuľka 27:  Príklad dobrej praxe realizovaný súkromným sektorom 

Tabuľka 28:  Príklad dobrej praxe realizovaný verejným sektorom 

Tabuľka 29:  Príklad dobrej praxe realizovaný verejným sektorom 

Tabuľka 30:  Príklad dobrej praxe realizovaný MAS 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

ZOZNAM OBRÁZKOV 

Obrázok 1: Potenciál regiónov cestovného ruchu v SR pre rozvoj vidieckeho cestovného 
ruchu 

Obrázok 2: Nosné skupiny aktivít v regiónoch cestovného ruchu v SR 

Obrázok 3: Vývoj vybraných ukazovateľov vo vidieckom cestovnom ruchu v SR (2005-
2017) 

Obrázok 4: Podnikanie na základe zápisu do obchodného registra 

Obrázok 5: Subjekty, s ktorými prichádza do kontaktu podnikateľský subjekt počas 
podnikania 

Obrázok 6: Náležitosti záznamu v domovej knihe (príklad elektronickej evidencie 
dokumentácie) 

Obrázok 7: Niagarská vínna cesta  na báze klastra 

Obrázok 8: Pozitívne efekty spojené so zavedením značky regionálny produkt 

Obrázok 9: Organizačná štruktúra vidieckeho cestovného ruchu v SR 

Obrázok 10: Politika cestovného ruchu 

Obrázok 11: Nositelia politiky cestovného ruchu 

Obrázok 12: Politika rozvoja vidieckeho cestovného ruchu 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

10 

ÚVOD 

Vysokoškolská učebnica  s názvom Vidiecky cestovný ruch a jeho perspektívy nadväzuje 
na predchádzajúce publikácie zamerané na problematiku rozvoja vidieckeho cestovného 
ruchu, podáva komplexný výklad k vybraným témam, dopĺňa a aktualizuje ich a poskytuje aj 
nové pohľady na vidiecky cestovný ruch z inej perspektívy. Učebnica je primárne venovaná 
vysokoškolským študentom, ktorí študujú študijný program „Rozvoj vidieka a vidieckeho 
turizmu“ ale aj študentom príbuzných študijných programov a širokej verejnosti, ktorá sa 
rozvojom vidieckeho cestovného ruchu zaoberá. Obsah publikácie je usporiadaný 
do deviatich hlavných kapitol, ktoré sú doplnené dvomi prípadovými štúdiami z praxe, 
spracovanými aj vo forme videofilmov.  

V rámci prvej kapitoly autori vymedzujú základnú terminológiu spojenú s používaním pojmu 
vidiecky cestovný ruch, klasifikujú formy vidieckeho cestovného ruchu, definujú podmienky 
pre rozvoj tejto formy cestovného ruchu a oboznamujú čitateľa s výstupmi existujúceho 
hodnotenia podmienok pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu na Slovensku. V druhej 
kapitole sa autori podrobnejšie venujú pozitívnym i negatívnym vplyvom súvisiacim 
s rozvojom vidieckeho cestovného ruchu na cieľové miesta, charakterizujú podmienky 
zachovania udržateľného rozvoja cestovného ruchu a odporúčané nástroje, ktorých použitie 
má zabezpečiť dosiahnutie udržateľného rozvoja cestovného ruchu. V tejto súvislosti je 
dôležité poznať ciele Agendy pre udržateľný rozvoj 2030  a smerovať aktivity v cestovnom 
ruchu k tomu, aby boli v súlade s uvedenými cieľmi. Aktuálnou otázkou zostáva, ako stanoviť 
hranicu, dosiahnutím ktorej sa stáva rozvoj cestovného ruchu v cieľovom mieste už 
neúnosným. Skôr ako dôjde k nežiadúcim prejavom súvisiacim s rozvojom vidieckeho 
cestovného ruchu je potrebné dôsledne sledovať príznaky vývoja a na základe nich stanoviť 
limity rozvoja cestovného ruchu v lokalite. Problematiku limitov udržateľného rozvoja 
cestovného ruchu vhodne dopĺňa prípadová štúdia a videofilm o prejavoch a vplyvoch 
cestovného ruchu v obci Podhájska. Tretia kapitola rozoberá  legislatívne podmienky, ktoré 
upravujú podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu a autori sa špeciálne venujú vybraným 
právnym normám, ktoré by podnikateľ mal poznať. Vo štvrtej kapitole sa autori zaoberajú 
produktom vidieckeho cestovného ruchu, ktorý možno vnímať ako z podnikového hľadiska 
(služba alebo súbor služieb, ktoré poskytuje podnik) alebo z pohľadu územia – destinácie 
cestovného ruchu. Autori prezentujú aj rôzne tematické príklady rozvinutých produktov 
vo vidieckom cestovnom ruchu ako sú napr. pivné a vínne cesty, syrové cesty, apod. 
Osobitne atraktívnou časťou produktu cestovného ruchu je gastronómia a s ňou spojené 
miesta, podujatia a aktivity. Tému gastronomického cestovného ruchu vhodne dopĺňa ďalšia 
prípadová štúdia a videofilm s názvom „Gastronómia a miestne produkty v rozvoji 
vidieckeho cestovného ruchu na príklade obcí Slovenský Grob a Topoľčianky“. V piatej 
kapitole autori venujú pozornosť vymedzeniu návštevníka vo vidieckom cestovnom ruchu, 
jeho motivácii a profilu, kvantitatívnym zmenám a trendom v dopyte. Šiesta kapitola 
rozoberá kvalitu služieb vo vidieckom cestovnom ruchu, osobitne príklady existujúcich 
systémov kvality vo vybraných krajinách Európy a na Slovensku. V siedmej kapitole autori 
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podávajú komplexný obraz o organizácii cestovného ruchu na Slovensku a o organizačných 
štruktúrach zodpovedných za rozvoj vidieckeho cestovného ruchu na rôznych úrovniach – od 
národnej až po miestnu. Záverečné dve kapitoly sú venované politike cestovného ruchu, 
osobitne vidieckeho cestovného ruchu, faktorom, ktoré politiku zásadne ovplyvňujú 
a vybraným nástrojom, ktoré rozvoj vidieckeho cestovného ruchu na Slovensku aktuálne 
podporujú.  

Cieľom publikácie je poskytnúť čitateľovi nové poznatky, povzbudiť pri premýšľaní 
a inšpirovať príkladmi v ďalšom konaní, ktoré veríme, že povedie k úspešnej sebarealizácii 
napríklad aj pri založení vlastného podniku cestovného ruchu. 

Autori 
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1. VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH

 Vidiecky cestovný ruch – vymedzenie pojmov, klasifikácia 

 Predpoklady územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 

 Hodnotenie podmienok pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v SR 

1.1  Vidiecky cestovný ruch – vymedzenie pojmov, klasifikácia vidieckeho 
cestovného ruchu 

Pre vymedzenie vidieckeho cestovného ruchu je dôležitý predovšetkým priestor, v ktorom sa 
aktivity cestovného ruchu realizujú. Európska komisia (Tchetchik et. al., 2006) chápe vidiecky 
cestovný ruch ako „každú aktivitu cestovného ruchu, ktorá sa realizuje vo vidieckom 
prostredí“. Maaseutumatkailun Teemaryhmä (2000) charakterizuje vidiecky cestovný ruch 
ako „na zákazníka orientovaný cestovný ruch“ vo vidieckych oblastiach, založený 
na prirodzených, predovšetkým prírodných danostiach – kultúrnych, prírodných zdrojoch 
a krajine, a ktorý sa spája s prevažne rodinným podnikaním. 

Ďalší autori (Patúš et.al, 2007) definujú vidiecky cestovný ruch ako formu cestovného ruchu, 
ktorá zahŕňa súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb spojených s cestovaním 
a pobytom ľudí vo vidieckom prostredí vo voľnom čase. Na špecifiká uvedenej formy 
cestovného ruchu, najmä v spôsobe poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb 
a v charakteristickom druhu využívaných zariadení cestovného ruchu, upozorňujú Gúčik et al. 
(2006), Otepka a Habán (2007) alebo Húska (1995): „zvyčajne ide o činnosti spojené 
s návratom k prírode, s možnosťou ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch a rôznych 
ubytovacích zariadeniach na vidieku, kde súčasťou ponuky je aj možnosť stravovania sa 
alebo vlastnej prípravy stravy a vykonávania rozličných činností spojených s pobytom 
na vidieku“. Pásková a Zelenka (2002) dopĺňajú, že v rámci vidieckeho cestovného ruchu sa 
realizujú viacdenné pobyty s rekreačnými aktivitami na vidieku v zariadeniach typu 
ubytovanie v súkromí alebo v menších hromadných ubytovacích zariadeniach. Podľa 
uvedených autorov je vidiecky cestovný ruch alternatívnou formou cestovného ruchu, ktorá 
rešpektuje potreby a zvyklosti miestnej komunity a jej životného prostredia. Štúdia OECD 
„Tourism strategies and rural development“ (1994) identifikuje špecifické rysy vidieckeho 
cestovného ruchu: 

 je lokalizovaný vo vidieckych oblastiach,
 je funkčne vidiecky, nesie znaky vidieckeho „sveta“ (založený na malovýrobe,

otvorenom priestore, kontakte s prírodou, kultúrnom dedičstve a tradíciách),
 je vidiecky vo svojom meradle, t. j. malé budovy, malé sídla a pod.
 je tradičný svojou povahou, tzn. že bude rásť pozvoľna, v organickom prepojení

s miestnymi rodinami, bude riadený na miestnej úrovni s cieľom zaistiť dlhodobý
rozvoj územia,
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 je udržateľný, tzn. že bude prispievať k zachovaniu vidieckeho charakteru územia
a k ochrane miestnych zdrojov,

 je rôznorodý svojou ponukou, ktorá reprezentuje komplexný obraz vidieckeho
prostredia, jeho ekonomických aktivít a histórie.

Osobitosti vidieckeho priestoru 
Pre jasné vymedzenie vidieckeho cestovného ruchu je zásadnou otázkou „ako je definovaný vidiecky 
priestor?“ Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď, pretože vidiecky priestor možno vymedziť 
z rôznych pohľadov (ekonomického, sociologického, geografického, architektonicko-urbanistického, 
administratívno-správneho) a na základe rôznych kritérií. Jednotlivé štáty rozvinuli vlastné definície 
vidieckeho priestoru. Sú heterogénne a nie univerzálne aplikované. Frekventovaným kritériom pre 
stanovenie hranice medzi vidieckym a urbanizovaným je hustota obyvateľstva a veľkosť sídiel. V štúdii OECD 
(1994) sa uvádza aj prevažujúci spôsob využitia pôdy, tradičná sociálna štruktúra, kultúrna identita 
a dedičstvo. Z hľadiska využitia vidieckej krajiny v cestovnom ruchu je dôležitý aj  charakter krajiny 
a predovšetkým prírodné podmienky pre realizáciu aktivít cestovného ruchu. Vidiecka krajina je v uvedených 
súvislostiach riedko osídleným územím, v ktorom významnú úlohu v rámci ekonomických aktivít zohráva 
poľnohospodárstvo a lesníctvo. Ekonomické činnosti na vidieku sú spojené s využitím poľnohospodárskej 
pôdy a lesov. Zo sociologického hľadiska reprezentuje obyvateľstvo žijúce na vidieku spoločenstvo, ktoré 
nesie určité typické črty, ktorými sa líši od obyvateľov miest napr. súdržnosť, rôzne spoločenské role majú tí 
istí ľudia, jednoduchá ekonomika, nízka deľba práce, predpísané spoločenské postavenie, vzdelanie podľa 
postavenia, lokálpatrioti, ekonomické príjmy sú len jedným z kritérií delenia spoločnosti, blízke susedské 
vzťahy, výrazné pôsobenie verejnej mienky. 
Vzhľadom na realizáciu aktivít vidieckeho cestovného ruchu reprezentuje vidiecky priestor relatívne 
nenarušené prírodné prostredie, ktoré je vhodné pre vykonávanie činností typických pre vidiecky cestovný 
ruch: splavovanie riek, bežecké a zjazdové lyžovanie, pozorovanie prírodných úkazov, poľovníctvo, rybolov, 
cykloturistika, jazda na koni, poznávanie vidieckej kultúry, remeselnícke tradície spojené s výučbou remesiel, 
stanovanie, pozorovanie vtáctva a divej zveri a účasť na poľnohospodárskych prácach. 

Zdroj: Spracované podľa štúdie OECD „Tourism strategies and rural development“ (1994) 

Pri vymedzení pojmu vidiecky cestovný ruch sa vo všeobecnosti zdôrazňuje päť hlavných 
atribútov (Jarábková, 2018): 

- lokalizácia a prostredie (vidiecke prostredie), 
- účel návštevy (individuálne zážitky), 
- aktivity (viazané na vidiecke prostredie), 
- rozsah činností (v malom rozsahu napr. malokapacitné ubytovanie), 
- udržateľnosť (dlhodobé využívanie zdrojov). 

V krajinách severnej a západnej Európy sa vidiecky cestovný ruch chápe užšie. Zahŕňa 
obyčajne agroturistiku alebo ekoagroturizmus. Pri vymedzení pojmu vidiecky cestovný ruch 
sa stretávame s jeho rôznym chápaním a rôznymi podobami (bližšie tabuľka 1 a 2), ktoré 
zohľadňujú rôzne prístupy autorov, rozdielne tradície vo vymedzení pojmu v jednotlivých 
krajinách1, odrážajú odlišnosť realizovaných aktivít, zameranie na rôzne cieľové skupiny 
návštevníkov alebo rôzne typy a spôsoby ubytovania (Jarábková, 2010). Rozdiely 
v používanej terminológii a obsahu vymedzenia pojmu vidiecky cestovný ruch vyplývajú 
najmä z nejasného vymedzenia pojmu vidiek (z aplikácie rôznych kritérií a metód) a širokého 
spektra aktivít, ktoré možno realizovať v rámci cestovného ruchu na vidieku (napr. pešia 

1 Nair et al. (2015) poukázali na rozdiely vo vnímaní vidieckeho cestovného ruchu v rôznych krajinách sveta. 
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turistika, vodné športy, jazda na koni, cykloturistika, pozorovanie zvierat a starostlivosť o ne, 
rybolov, poľovníctvo, konzumácia miestnych špecialít, účasť na rôznych podujatiach a pod.). 

Tabuľka 1: Vymedzenie pojmu vidiecky cestovný ruch vo vybraných krajinách 

Štát Definícia 
Taliansko ... agroturistika, ktorá ponúka návštevníkovi príležitosť priameho kontaktu 

s vidieckym svetom a tradíciami, ktoré sú viazané na prírodu a pripomínajú 
poľnohospodárske zvyky a aktivity. Je súčasne príležitosťou spoznávať 
krajinu, kvalitné miestne produkty a využiť dostupné služby. 

Austrália ... podnikanie alebo činnosť, ktorej cieľom je pozvať návštevníkov na farmu 
do vidieckeho prostredia, aby spoznali poľnohospodárstvo (farmárčenie), 
produkty a prírodné prostredie. 

USA ...zahŕňa farmársky cestovný ruch, ekoturizmus a iné na prírodu 
orientované formy cestovného ruchu ako aj kultúrny cestovný ruch. 

Kanada ... cestovný ruch viazaný na vidiecke prostredie. Je chápaný ako príležitosť 
spoznať prirodzené, divoké prostredie. Pre vidiecke oblasti znamená 
príležitosť zúročiť jeho výhody – prírodu a otvorený priestor. Definícia 
zahŕňa rôznorodé formy cestovného ruchu a realizované aktivity. Okrem 
agroturistiky a ekoturistiky napr. všetky na prírodu zamerané aktivity, 
šport, kúpele, poľovníctvo, rybolov alebo umenie, kultúru a kultúrne 
dedičstvo. 

Anglicko Nepredstavuje len farmársky cestovný ruch.  Zahŕňa mnohostranné 
aktivity: na farme ale aj mimo nej, napr. pobyty v prírode so špeciálnym 
záujmom o ekoturistiku, pešiu turistiku, horolezectvo, jazdenie na koni, 
dobrodružstvo, šport a zdravotný cestovný ruch, poľovníctvo a rybolov, 
vzdelávanie, umenie a kultúrne dedičstvo.   

Fínsko ...pobyt na vidieku alebo mimo mestského prostredia a turistického centra, 
ktorého cieľom je účasť na aktivitách, ktoré nie sú typicky mestské (napr. 
nakupovanie),  zahŕňajúci aspoň 1 prenocovanie. Dopyt vo vidieckom 
cestovnom ruchu predstavujú prevažne domáci návštevníci. 

Východná 
Európa 
a subsaharská 
Afrika 

...na vidiek viazaný cestovný ruch, ktorý zahŕňa agroturistiku a farmársky 
cestovný ruch ale aj pobyty v kempingoch, chatách, aktivity ako sú safari, 
remeselné trhy, kultúrne výstavy, dobrodružné aktivity a športy, turistiku, 
spoznávanie pamiatok, hudobné podujatia ako aj ďalšie aktivity, ktoré 
ponúka vidiecke prostredie. 

Indonézia ...rozvíja sa v oblastiach s plantážami. Návštevníci sú ubytovaní v hoteloch, 
ale navštevujú farmy, aby videli ako sa vysádza ryža alebo zbiera kaučuk.  

Zdroj: Spracované podľa: Nair et al. (2015). 

Podľa zamerania možno rozlišovať tri základné skupiny vidieckeho cestovného ruchu: 

- vidiecky cestovný ruch zdôrazňujúci udržateľnosť – alternatívny, zelený, ekologický, 
zodpovedný, udržateľný alebo zamatový, 

- vidiecky cestovný ruch prezentujúci diverzitu rôznych atraktivít typických pre 
vidiecky cestovný ruch: miestny, kultúrny, gastronomický, prírodne zameraný, 
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- vidiecky cestovný ruch viazaný na poľnohospodárstvo – farmársky, agroturistika, 
ekoagroturistika alebo dovolenka na roľníckom dvore. 

Tabuľka 2: Formy vidieckeho cestovného ruchu 

Forma vidieckeho 
cestovného ruchu 

Hlavné znaky / charakteristika formy 

Zelený cestovný ruch Zaužívaný termín v Severnej a Strednej Európe, zahŕňa farmy 
a vidiek v užšom slova zmysle. Podľa viacerých autorov (Cals; 
Capellà; Vaque, 1995) tento druh cestovného ruchu poskytuje 
ubytovanie v domoch na farmách alebo malokapacitnom 
ubytovaní v rámci regiónu (vidiecke domy, vidiecke ubytovne, 
rodinné hotely, kempingy ap.). Cieľom je priblížiť sa 
k hodnotám vidieka, k jeho kultúre, tradícii, pozorovaniu 
vidieka, k pokoju domova a k fyzickej a duševnej regenerácii. 

Ekologický cestovný ruch 
(ekoturizmus, udržateľný 
cestovný ruch) 

Ekologický cestovný ruch zdôrazňuje zachovanie 
a rešpektovanie životného prostredia. Cieľom ekologického 
cestovného ruchu (Ross; Wall, 1999) je najmä zachovanie 
prírodných oblastí a miestny rozvoj. 
Ekoturizmus alebo na prírodu viazaný cestovný ruch je 
založený na aktivitách spojených s návštevou prírody za 
účelom tešiť sa z prírodnej scenérie, divej prírody (z voľne 
žijúcich rastlín a zvierat). Podľa niektorých autorov môže byť 
pasívny – pozorovanie prírody alebo aktívny – umožňuje 
participáciu na rekreačných a dobrodružných aktivitách 
v prírode (McDaniel, 2001). 
Podľa kolektívu autorov (2007) je ekoturizmus orientovaný 
predovšetkým na poznávanie prírodných rezervácií, národných 
parkov, CHKO a ďalších prírodných krás. Rozvíja sa najmä 
v krajinársky a prírodne hodnotných územiach s jedno 
a viacdňovými trasami.   

Farmársky cestovný ruch 
(agroturistika, dovolenka 
na roľníckom dvore) 

Farmársky cestovný ruch predstavuje návštevu  obilninových, 
zeleninových a zvieracích fariem za účelom pasívne pozorovať 
alebo aktívne participovať na aktivitách na farme (Lobo, 2001). 
Farmári kombinujú ubytovacie služby s predajom ich 
produkcie, získavajú vyššiu pridanú hodnotu z prenájmu ich 
budov (Albacete-Saez; Fuentes-Fuentes; Lloréns-Montes, 
2007). Dovolenka na roľníckom dvore poskytuje kombináciu 
ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb, ktoré 
poskytuje roľnícka rodina. Cieľom je dosiahnuť predovšetkým 
dodatočný príjem pre rodinu. Dovolenka na roľníckom dvore 
sa rozvinula najmä v krajinách pod Alpami. 

Ekoagroturizmus 
(ekoagroturistika) 

Ekoagroturizmus je špecifická forma agroturistiky, ktorá 
zahŕňa pobyt turistov na rodinných farmách, ktoré aplikujú 
alternatívne poľnohospodárstvo („bio“ prístup, t. j. systém 
poľnohospodárstva preferujúci prírodné postupy, minimalizuje 
používanie umelých hnojív, postrekov a monokultúr, pri chove 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

16 

zvierat sa nepoužívajú syntetické chemikálie, hormonálne 
prípravky, umelé farbivá a konzervačné látky (Pásková 
a Zelenka, 2002)). 
Tieto farmy produkujú bioprodukty, ktoré podliehajú prísnej 
kontrole, spĺňajú medzinárodné štandardy a sú oprávnené 
používať ochrannú známku „bio“ (Kolektív, 2007). 

Labužnícky 
a gastronomický 
cestovný ruch 

Labužnícky alebo gastronomický cestovný ruch je typický 
predovšetkým priamym odbytom regionálnych špecialít 
vlastnými hosťami a stálym okruhom odberateľov (najmä 
stravovacích zariadení). Často je spojený s predajom vlastných 
vyrobených produktov. Tento typ cestovného ruchu prevláda 
v krajinách Stredomoria a vo Francúzsku. Napr. špeciálne ulice: 
„Ulica vína“, „Syrová ulica“ (Bessière, J., 1998; Mach a kol., 
1993). 

Cykloturistika Cykloturistika predstavuje aktívnu formu cestovného ruchu 
zameranú na poznávanie prírodných a spoločenských 
zaujímavostí v krajine na bicykli (obvykle špeciálne upravenom 
– trekingovom alebo horskom bicykli). Pri tejto forme
cestovného ruchu sa často využíva kombinácia dopravy napr. 
vlak a jazda na bicykli (Kolektív, 2007). 

Hipoturistika Hipoturistika využíva kone pre potreby ľudí, t. j. znamená 
jazdenie na koni, ktorého cieľom je relax, pokoj a duševná 
očista. Hipoturistiku prevádzkujú v praxi ranče alebo jazdecké 
kluby. Liečebná metóda spojená s jazdou na koni – 
hipoterapia. 

Škandinávsky cestovný 
ruch 

Škandinávsky typ vidieckeho cestovného ruchu predstavuje 
predovšetkým prenájom ubytovacích zariadení na vidieku bez 
poskytovania ďalších služieb, prípadne s obmedzenými 
službami. Môže ísť o prenájom kempingových plôch alebo 
prázdninových domov a bytov s vlastným zásobovaním 
prenajímateľov (Mach a kol., 1993). 

Druhé bývanie na 
vidieku (chatárčenie 
a chalupárčenie) 

Cestovný ruch realizovaný v objektoch individuálnych 
vlastníkov alebo užívateľov, spojený s oddychom a aktivitami 
v prírodnom prostredí na vidieku. Zahŕňa najmä chatárčenie 
a chalupárčenie ale aj ďalšie pobyty zamerané na rekreáciu 
(Vágner, Fialová, 2012). 

Kultúrny cestovný ruch 
na vidieku 

Kultúrny cestovný ruch na vidieku je zameraný na poznávanie 
histórie, kultúry, tradícií a zvykov lokality, regiónu alebo 
krajiny (Tichá, 2006). 

Zdroj: Spracované podľa Jarábková (2010) a kolektív autorov 2007. 
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1.2  Predpoklady územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 

Dispozície územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu závisia od  vhodného potenciálu 
t.j. primárnej a sekundárnej ponuky vidieckych obcí. Primárnu ponuku tvorí, z hľadiska 
cestovného ruchu, atraktívny prírodný, kultúrno-historický potenciál územia, ako aj 
podujatia, ktoré priťahujú návštevníkov. V geografii cestovného ruchu sa primárna ponuka 
cieľového miesta nazýva lokalizačnými predpokladmi územia. Vo vidieckom cestovnom 
ruchu sa za osobitne atraktívne vidiecke sídla považujú tie, ktoré sú lokalizované v horskej 
a podhorskej oblasti s výraznou rezbou reliéfu, rozmanitou štruktúrou trvalých vegetačných 
spoločenstiev, s výskytom vodného toku alebo vodnej plochy (Gál, 1991). Podľa Gála (1991) 
atraktívnosť sídla určuje pôsobenie vnútornej štruktúry sídla, jeho výtvarno-priestorová 
skladba, ktorá je zároveň určujúcim faktorom pri výbere miesta na vykonávanie rekreačných 
aktivít. Celkovú hodnotu vnútornej štruktúry vidieckeho sídla určuje predovšetkým: 

- hodnota urbanistickej skladby priestorov sídla a hodnota architektúry jej jednotlivých 
prvkov, 

- hodnota prírodného prostredia v intraviláne sídla, 
- výskyt mimoriadnych historických pamiatok so širším vplyvom, 
- eliminácia priestorového pôsobenia výrobných objektov.  

Z hľadiska rozvoja vidieckeho cestovného ruchu je dôležitá aj funkčná využiteľnosť vidieckych 
sídiel, ktorá prestavuje možnosti realizácie aktivít cestovného ruchu v sídle a priamo súvisí 
s prírodným a kultúrno-historickým potenciálom sídla (Jarábková, 2018). Typické aktivity, 
ktoré možno realizovať v rámci vidieckeho cestovného ruchu sú napr.: pobyt pri vode, v lese, 
pešia turistika, cykloturistika, hipoturistika, športové aktivity v prírode, agroturistika, 
vinárske aktivity, návšteva organizovaných podujatí (festivalov, jarmokov), návšteva múzeí 
a prírodných expozícií a poznávanie pamiatok. Rekreačnú využiteľnosť vidieckeho sídla môžu 
limitovať zdraviu škodlivé emisie napr. výrobných prevádzok, skládky odpadov, rozvoj ťažby 
v území alebo lokalizácia veľkokapacitných objektov živočíšnej výroby (Mach, Srnková, 1993). 
Obce a podnikatelia vo vidieckom cestovnom ruchu si uvedomujú, že špecifické prírodné 
podmienky a kultúrne dedičstvo a spoločenské atraktivity v obciach zohrávajú významnú 
úlohu a vytvárajú základné predpoklady pre návštevu sledovaného územia. Reálne 
zhodnotenie primárnej ponuky však prináša až sekundárna ponuka územia (infraštruktúra) 
a  tzv.  terciárny potenciál, ktorý tvorí destinačný manažment a verejný sektor (Svobodová et 
al., 2011). Sekundárna ponuka zahŕňa ponuku ubytovacích a stravovacích zariadení 
lokalizovaných v obci (supraštruktúru), ostatné zariadenia infraštruktúry cestovného ruchu 
(podniky cestovného ruchu, ktorých služby sú určené primárne návštevníkom cieľového 
miesta napr. informačné centrá, cestovné kancelárie a agentúry, a pod.) a zariadenia 
všeobecnej infraštruktúry, ktoré slúžia širokej verejnosti (športovo-rekreačné zariadenia, 
zariadenia obchodnej siete a pod.). Pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu je osobitne 
dôležitá aj existencia dopravnej infraštruktúry – sietí turistických chodníkov a cyklociest resp. 
cyklotrás a ich vzájomné prepojenie.  
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Územné predpoklady obce sú pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu mimoriadne dôležité 
ale predstavujú len možnosť – potenciál, ktorý  nemusí byť využitý. Významnú úlohu zohráva 
v rozvoji cestovného ruchu aj ľudský faktor (schopnosti, podnikavosť, motivácia, organizácia, 
marketing), ktorý dokáže častokrát eliminovať menej priaznivé územné predpoklady 
a dosiahnuť lepšie výsledky, ako v lokalitách a regiónoch, ktoré disponujú vyšším 
potenciálom (Regionalizácia, 2005).  

Potenciál územia pre rozvoj cestovného ruchu na vidieku z inej perspektívy... 
Autori George; Mair a Reid (2009) vo svojich prácach analyzujú dôvody, ktoré motivujú 
obce  k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu. V praxi identifikovali rôzne dôvody v rôznych 
obciach. Pre niektoré obce je rozvoj cestovného ruchu reakciou na ekonomické problémy 
a vyplýva z nevyhnutnosti  hľadať nový priestor pre podnikanie, pre iné je hlavným 
dôvodom vhodný potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a existujúci dopyt po 
ňom. Na uvedených motívoch  a predpokladoch zakladajú autori aj svoje modely rozvoja 
vidieckeho cestovného ruchu v určitom území. Ak bol hlavným počiatočným motívom 
rozvoja vidieckeho cestovného ruchu ekonomický alebo sociálny problém a obec má 
k dispozícii vhodné zdroje, potom je rozvoj vidieckeho cestovného ruchu založený na 
faktoroch ponuky a reprezentuje  „zámerný“ cielený resp. chcený model rozvoja 
vidieckeho cestovného ruchu. Ďalší model poukazuje na obec, ktorá nemá zodpovedajúci 
potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu (prírodný a kultúrno-historický 
potenciál, infraštruktúru, ľudský potenciál a ostatné zdroje) a začala rozvíjať vidiecky 
cestovný ruch, pretože sa objavila príležitosť. Obidva tieto modely poukazujú na rozvoj 
vidieckeho cestovného ruchu, ktorý je iniciovaný na území s ekonomickými problémami, 
ale kým prvý model poukazuje na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, ktorý je  založený 
výlučne na ponuke, v druhom prípade bol rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 
naštartovaný zvýšeným dopytom po službách. Tretí model reprezentuje rozvoj cestovného 
ruchu v obciach, ktoré majú významný potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 
a ich potenciál je predmetom zvýšeného dopytu po službách. Tento model je ideálnou 
kombináciou zdrojov a príležitostí pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.  

Rozsah a pestrosť ponuky sú ovplyvnené aj významom územia z hľadiska cestovného ruchu 
(regiónu cestovného ruchu) a jednotlivých stredísk cestovného ruchu (na úrovni obcí). 
Význam územia z hľadiska cestovného ruchu je merateľný na jednej strane ukazovateľmi 
kapacitnými (napr. počet ubytovacích zariadení podľa kategórií, počet izieb a lôžok 
v ubytovacích zariadeniach) a na druhej strane výkonovými (počet návštevníkov 
v ubytovacích zariadeniach, počet prenocovaní, počet pobytových dní hostí, počet 
pracovných miest vytvorených v cestovnom ruchu a tržby podnikov cestovného ruchu). 
Problémom uvedených ukazovateľov je obmedzená dostupnosť dát na úrovni obcí 
(Svobodová et al., 2011). Mnohé údaje je možné získať len kumulovane za celé územie SR.  
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1.3  Hodnotenie podmienok pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v SR 

Komplexné hodnotenie potenciálu krajiny pre rozvoj cestovného ruchu bolo zrealizované 
v rámci regionalizácie cestovného ruchu v roku 2005. Jedným z parciálnych výstupov 
hodnotenia potenciálu krajiny bolo aj hodnotenie podmienok pre rozvoj vidieckeho 
cestovného ruchu (obrázok 1).  

Obrázok 1: Potenciál regiónov cestovného ruchu v SR pre rozvoj vidieckeho cestovného 
ruchu 
Zdroj: Ústav turizmu. 2005. Regionalizácia cestovného ruchu v SR.  

Na základe uvedených výstupov možno konštatovať, že mimoriadne vhodnými podmienkami 
pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu disponujú najmä regióny lokalizované na severe 
Slovenska (prevažne horské a podhorské regióny): Severopovažský, Oravský, Horehronský 
a Liptovský región. Dobrý potenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu majú aj regióny, 
ktoré sa nachádzajú v ich bezprostrednom okolí a Podunajský región.  

V rámci regionalizácie boli zároveň vytypované nosné skupiny aktivít, ktoré sa realizujú 
v príslušnom regióne cestovného ruchu alebo, pre ktorých vykonávanie má región vhodné 
podmienky. Tieto aktivity sú charakteristické pre vidiecke prostredie a preto sú často 
spojené s pobytom na vidieku napr. pobyt pri vode, v lesoch/horách, pešia turistika, 
cykloturistika, vinárske aktivity alebo návšteva múzeí a prírodných expozícií. Aktivity typické 
pre pobyty na vidieku je možné  vykonávať takmer vo všetkých regiónoch cestovného ruchu 
na Slovensku (obrázok 2).  
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Obrázok 2: Nosné skupiny aktivít v regiónoch cestovného ruchu v SR 
Zdroj: Ústav turizmu. 2005. Regionalizácia cestovného ruchu v SR.  

Pre konkrétnejšiu analýzu podmienok pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu je nevyhnutné 
analyzovať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu na úrovni vidieckych obcí. 
V predchádzajúcom období sa konkrétnejšie analýze podmienok pre rozvoj vidieckeho 
cestovného ruchu vo svojich prácach venovali viacerí autori (Miazdra, 1977, Otrubová, 1996, 
Michálek, 1996, Mariot, 2000, Spišiak, Krnáčová, Pavlíčková, 2000, Bína, 2002, Novotná, 
2005). Tieto práce sú cenné predovšetkým z metodologického hľadiska, najmä vzhľadom 
na meniaci sa potenciál obcí v čase a limitovaný územný rozsah hodnotenia (napr. malá 
skupina obcí). Takto bola napr. v roku 1981 v rámci pôvodnej rajonizácie cestovného ruchu 
na Slovensku vytypovaná skupina 648 rekreačných dedín, ktoré mali osobitne vhodné 
podmienky pre rekreačné vyžitie. 

Rekreačná dedina je vidiecke osídlenie s rekreačným priestorom, s pôvodnou ľudovou architektúrou 
a vhodným disponibilným fondom (Jarábková, 2010). 

I. Kategória rekreačnej dediny – sídlo s výlučne rekreačnou funkciou. Sídla s optimálnymi podmienkami 
pre rozvoj rekreácie, nachádzajúce sa vo veľmi kvalitnom prírodnom prostredí so zachovanou 
pôvodnou architektúrou a urbanizmom, ktoré stratili svoju pôvodnú hospodársku funkciu. Tieto sídla 
boli určené primárne pre potreby rekreácie a cestovného ruchu. 

II. Kategória rekreačnej dediny – sídlo s prevládajúcou rekreačnou funkciou. Sídla, ktoré mali dobré
podmienky pre rozvoj rekreačnej funkcie a nachádzali sa v kvalitnom prírodnom a krajinnom prostredí, 
so zachovalou urbanistickou štruktúrou a architektúrou. Tieto sídla plnili aj inú hospodársku funkciu. 

III. Kategória rekreačnej dediny – sídlo s doplnkovou rekreačnou funkciou. Do  uvedenej kategórie patrili
sídla s vyhovujúcimi podmienkami pre rozvoj rekreačnej funkcie, avšak rátalo sa v nich s rozvojom 
hospodárskej funkcie, ktorej záujmom sa podriadili záujmy rekreácie. Patrili sme napr. lokality 
rozptýleného osídlenia (samoty, lazy, osady). 
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Na základe ubytovacej štatistiky publikovanej Ministerstvom dopravy a výstavby SR (2018) 
poskytovalo v roku 2017 ubytovacie služby v rámci vidieckeho cestovného ruchu 
na Slovensku celkom 272 zariadení, ktoré disponovali 7925  lôžkami  (t. j. v priemere na 
jedno ubytovacie zariadenie pripadá 29 lôžok). Za posledných 10 rokov má lôžková kapacita 
ubytovacích zariadení na vidieku mierne rastúci trend (obrázok 3). Kapacita ubytovacích 
zariadení na vidieku sa podieľa na celkovej ubytovacej kapacite v SR 7,8 %. Dopyt 
vo vidieckom cestovnom ruchu zaznamenal, v porovnaní s kapacitnými ukazovateľmi, skôr 
nerovnomerný vývoj t. j. od roku 2008 má klesajúci trend, ktorý sa zastavil až v roku 2011 
a po opätovnom prudkom poklese v roku 2014, zaznamenal v roku 2015 výrazné oživenie, 
ktoré pokračovalo aj v ďalších dvoch rokoch. V roku 2017 navštívilo slovenský vidiek 151357 
návštevníkov t. j. 2,8 % z celkového počtu návštevníkov v SR. Ich pobyt trval v priemere 2,4 
dňa. Medzi návštevníkmi jednoznačne prevažujú domáci hostia (78 %). V tejto súvislosti je 
potrebné doplniť, že podiel zahraničných návštevníkov vo vidieckom cestovnom ruchu 
od roku 2014 rastie rýchlejším  tempom. 

Obrázok 3: Vývoj vybraných ukazovateľov vo vidieckom cestovnom ruchu v SR 
(2005 – 2017) 
Zdroj:  Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Spracované podľa Ubytovacia štatistika CR 
na Slovensku. Vidiecky cestovný ruch 2018. 

Priemerná obsadenosť stálych lôžok dosiahla v ubytovacích zariadeniach na vidieku v roku 
2017 len 16 %, čo môže byť dôsledkom výraznejšieho vplyvu sezónnosti na zariadenia 
lokalizované vo vidieckom prostredí (v porovnaní s mestom) a prevažujúcim druhom 
ubytovacieho zariadenia lokalizovaného na vidieku (zariadenia parahotelového typu 
dosahujú prevažne nižšie priemerné využitie lôžkovej kapacity ako zariadenia hotelového 
typu).2 

2 Priemerné využitie lôžkovej kapacity ubytovacích zariadení v SR dosiahlo v roku 2017 hodnotu 41 %. 
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Kontrolné otázky: 

1. Charakterizujte vidiecky cestovný ruch.
2. Uveďte s akými formami vidieckeho cestovného ruchu sa môžete stretnúť

v odbornej literatúre.
3. Uveďte, ktoré faktory ovplyvňujú vidiecky cestovný ruch.
4. Identifikujte vhodné podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu

na Slovensku. Ktorý dokument sa zaoberá hodnotením potenciálu pre rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu?

5. Je vidiecky cestovný ruch v podmienkach SR rozvinutý? Popíšte súčasný stav.
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2. VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH A JEHO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

 Vplyv cestovného ruchu na cieľové miesto 

 Udržateľný rozvoj cestovného ruchu, prístupy k udržateľnému rozvoju a možnosti 
merania udržateľného rozvoja cestovného ruchu 

 Nástroje udržateľného rozvoja cestovného ruchu 

2.1  Vplyv cestovného ruchu na cieľové miesto 

Rozvoj cestovného ruchu ovplyvňuje životné prostredie, život miestnych obyvateľov, chod 
miestnej ekonomiky, celkovú atraktivitu a vzhľad obce. Vplyvy odvetvia na lokalitu, 
prostredie, ľudí sa prejavujú tak pozitívne, ako aj negatívne. Ich intenzita závisí najmä od 
objemu a štruktúry návštevníkov (napr. z hľadiska dĺžky pobytu návštevníka, spôsobu 
použitej dopravy a organizácie cesty), ktorí prichádzajú do destinácie cestovného ruchu 
(Archer, Cooper, Ruhanen, 2005). Problematike identifikovania a merania dopadov 
súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu v destinácii sa v odbornej literatúre venujú viacerí 
autori (Pásková, 2015; Mathew, Sreejesh, 2017; Bozkurt, 2015; Archer, Cooper, Ruhanen, 
2005). Prejavy spojené s rozvojom vidieckeho cestovného ruchu môžeme pozorovať 
v rôznych oblastiach – ekonomickej, socio-kultúrnej a environmentálnej oblasti. Pozitívne 
ekonomické efekty, ktoré prináša rozvoj cestovného ruchu pre obec/lokalitu sa spomínajú 
často. Ide predovšetkým o známe hospodárske funkcie: tvorba hodnoty, funkcia 
zamestnanosti, príjmová funkcia spojená s multiplikačným efektom. Významne vplýva 
cestovný ruch najmä na rozvoj lokálnej ekonomiky prostredníctvom stimulovania 
podnikateľskej aktivity, investícií a využívania endogénnych zdrojov (prírodných, ľudských) 
(tabuľka 3). Zvyšuje kúpyschopnosť miestneho obyvateľstva a jeho spotrebu. Stimuluje 
budovanie a udržiavanie existujúcej infraštruktúry v obci a sekundárne prispieva, vo forme 
miestnych daní, k vytváraniu vlastných finančných zdrojov obcí a regiónov.  

Tabuľka 3: Pozitívne účinky vidieckeho cestovného ruchu 

Ekonomické Sociálno-kultúrne Environmentálne 
 podporuje podnikanie

v obci priamo
v podnikoch cestovného
ruchu, ako aj
v nadväzných
a zabezpečujúcich
činnostiach,

 generuje príjmy pre
súkromný i verejný
sektor (dane),

 vytvára pracovné

 iniciuje zachovanie
prírodných a kultúrnych
hodnôt územia (obce,
regiónu),

 rozširuje možnosti
trávenia voľného času pre
obyvateľov obce,

 príležitosť pre oživenie
tradičných foriem umenia
a remesiel,

 spomalenie alebo

 zvýšená starostlivosť
o vzhľad obce,

 obnova existujúcej
infraštruktúry,

 výstavba novej
infraštruktúry cestovného
ruchu (cyklocesty,
oddychové zóny,
športoviská)

 nové využitie objektov,
ktoré stratili svoj pôvodný
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príležitosti v podnikoch 
cestovného ruchu ako aj 
v ďalších podnikoch 
v obci a jej okolí 

 zvyšuje kúpyschopnosť
miestneho obyvateľstva,

 prispieva k rozvoju
lokálnej ekonomiky -
multiplikačný účinok
(príjmy a zamestnanosť),

 stimuluje investície
v obci,

dokonca zastavenie 
procesu emigrácie 
obyvateľov z vidieckych 
obcí, 

 prevzatie pozitívnych
hodnôt a vzorov správania
sa návštevníkov,

 rast kvality života
miestnych obyvateľov

účel využitia, 
 ochrana a obnova

historických objektov
v obci,

 obnova a modernizácia
nevyužitého domového
a bytového fondu.

Zdroj: Spracované podľa Jarábková (2018) a Lordkipanidze (2002). 

Vplyvy cestovného ruchu v sociálno-kultúrnej oblasti sú úzko previazané s ekonomickými 
a environmentálnymi vplyvmi. Vytváraním podnikateľských a pracovných príležitostí pre 
miestne obyvateľstvo dochádza k posilneniu stability nielen lokálnej ekonomiky ale zároveň 
spomaleniu až zastaveniu procesu emigrácie obyvateľov z vidieckych obcí, prerozdeleniu 
príjmov ako aj k zmierneniu chudoby (Pásková, 2015). Využitie historických objektov pre 
účely poskytovania služieb v cestovnom ruchu je dôvodom pre ich renováciu a permanentnú 
starostlivosť a údržbu. Naviac zrekonštruované historické budovy prispievajú k zvýšeniu 
atraktivity obce pre návštevníkov. Rozširovanie voľnočasových služieb a budovanie 
infraštruktúry s cieľom uspokojiť potreby návštevníkov je príležitosťou aj pre miestnych 
obyvateľov ako tráviť voľný čas a relaxovať. Zároveň umožňuje oživiť tradičné formy umenia 
a remesiel vo vidieckych obciach a ponúknuť ich zábavnou formou vzdelávacích aktivít 
návštevníkom. Pri zodpovednom a koordinovanom prístupe k rozvoju, môže cestovný ruch 
prispieť k rastu kvality života miestnych obyvateľov. 

Pozitívne environmentálne vplyvy cestovného ruchu sa prejavujú vo zvýšenej starostlivosti 
o životné prostredie, v obnove a alternatívnom využití  objektov v rámci cestovného ruchu,
ktoré stratili svoj pôvodný účel využitia (domový fond, hospodárske budovy, historické 
objekty a kultúrne pamiatky) a v budovaní infraštruktúry cestovného ruchu, ktorá prispieva 
k zvýšeniu estetickej hodnoty prostredia, podporuje ekologické druhy dopravy a rešpektuje 
zásady ochrany životného prostredia. Kraus (2006) dopĺňa, že cestovný ruch môže generovať 
aj finančné príspevky, vďaka ktorým môže byť zo strany štátu venovaná väčšia pozornosť 
prírodne cenným lokalitám a podpore šetrných foriem cestovného ruchu a interpretácii 
prírodného dedičstva. Ďalej uvádza, že môže prispieť aj k zlepšeniu environmentálneho 
manažmentu, plánovania a ku skvalitneniu monitoringu vplyvu ľudskej činnosti na životné 
prostredie. 

Vychádzajúc zo skúseností viacerých vidieckych lokalít (v domácom i medzinárodnom 
prostredí)  môžeme pozorovať aj viaceré negatívne prejavy súvisiace s rozvojom cestovného 
ruchu, ktoré ohrozujú navštívené miesta a život obyvateľov v nich. Pri dlhodobom 
nekoordinovanom a nekoncepčnom rozvoji cestovného ruchu v týchto lokalitách dochádza 
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k nenapraviteľným škodám a ich odstraňovanie je organizačne ako aj finančne náročné. 
Negatívne dopady  sa pritom neprejavujú len v navštívenej lokalite ale aj v jej širšom území. 
Vyvoláva ich napr. využívanie jednotlivých druhov dopravy návštevníkmi cieľového miesta. 
V cieľovom mieste sa prejavujú negatívne dopady najmä v dôsledku voľnočasových aktivít 
návštevníkov. 

Autori, ktorí venujú pozornosť účinkom cestovného ruchu na dotknuté územie, konštatujú, 
že je možné uvedené negatívne javy zaradiť (podobne ako aj pozitívne prejavy cestovného 
ruchu) z hľadiska ich dopadov na ekonomické, sociálno-kultúrne a environmentálne 
prostredie (tabuľka 4). Cestovný ruch je poznačený sezónnosťou, ktorá ovplyvňuje 
nerovnomerné príjmy podnikateľských subjektov závislých na tomto odvetví v cieľovom 
mieste, spája sa so sezónnou potrebou pracovných miest ako aj zvýšeným tlakom na 
využívanie zdrojov v tomto období (prejavuje sa aj negatívnymi dopadmi na životnom 
prostredí). V období hospodárskej recesie je poskytovanie služieb cestovného ruchu náročné 
najmä vzhľadom na pokles počtu návštevníkov (hierarchia uspokojovania potrieb). Lokality 
s rozvinutým cestovným ruchom majú často monoštrukturálne orientovanú ekonomiku 
založenú jednostranne na jednom ekonomickom odvetví. Takýto model je ale nestabilný, 
spôsobuje závislosť na jednom odvetví a v čase krízy je veľmi zraniteľný. V závislosti 
od štádia životného cyklu destinácie dochádza v neskorších fázach rozvoja cestovného ruchu 
k ďalším negatívnym javom ako sú napr. špekulatívne správanie sa podnikateľov na trhu 
s nehnuteľnosťami (rast cien pozemkov), lokálna inflácia, obsadenie trhu veľkými 
medzinárodnými spoločnosťami, ktoré nereinvestujú zisk dosiahnutý z podnikania v regióne 
(lokalite) späť – prakticky tak dochádza k odčerpávaniu získaných zdrojov, tieto spoločnosti 
sa zameriavajú obvykle na poskytovanie “all inclusive” služieb, ktoré neumožňujú ďalším 
miestnym podnikateľom podieľať sa na príjmoch z podnikania v cestovnom ruchu (tzv. 
enklávový cestovný ruch), vznik napätia a konfliktov medzi podnikateľmi v cieľovom 
mieste. Pre samosprávu môže rýchly a neočakávaný rozvoj cestovného ruchu znamenať 
zvýšené náklady na budovanie a údržbu verejnej infraštruktúry a vyvolať aj negatívne 
dopady v environmentálnej oblasti. 

Tabuľka 4: Negatívne účinky vidieckeho cestovného ruchu 

Ekonomické Sociálno-kultúrne Environmentálne 
 vznik skrytých nákladov

(nové investície),
 ekonomická závislosť

lokálnej komunity na
cestovnom ruchu,

 sezónnosť,
 zraniteľnosť lokálnej

ekonomiky počas
hospodárskej krízy,

 enklávový cestovný ruch,
 odčerpávanie zisku

 komercializácia aktivít,
 akulturácia,
 inscenizácia,
 dualizácia spoločnosti,
 sociálne napätie medzi

rezidentmi
a návštevníkmi,

 marginalizácia rezidentov,
 zmena postojov

obyvateľov (turistická

 overtourism,
 poškodenie životného

prostredia,
 zmeny v prírodných

procesoch,
 zásahy do života zvierat,
 devastácia architektúry.
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prostredníctvom 
podnikov s odlišným 
sídlom podnikania vs. 
minimálna miera 
reinvestícií, 

 lokálna inflácia,
 špekulácia na trhu

s nehnuteľnosťami,
 negatívna reakcia

miestnych podnikateľov
na novú konkurenciu,

 negatívna povesť
v dôsledku
nevyhovujúcich
zariadení, nevhodných
praktík alebo
nadsadených cien

iritácia), 
 zvýšenie kriminality,
 demonštračný efekt,
 efekt módnosti,

Zdroj: Spracované podľa Hall, Page, 2006; Pásková, 2015 a Jarábková, 2018 

V sociálno-kultúrnej oblasti sa negatívne vplyvy v dôsledku rozvoja cestovného ruchu 
prejavujú najmä vo vzájomnom napätí medzi návštevníkmi cieľového miesta (často 
pochádzajúcich z ekonomicky prosperujúcich krajín a regiónov) a rezidentmi. Vznik 
a stupňovanie napätia môže súvisieť s kultúrnymi a sociálnymi rozdielmi medzi obidvoma 
skupinami – a môže sa v konečnom dôsledku prejaviť prispôsobovaním sa lokálnej kultúry 
a zvykov požiadavkám návštevníkov, aj za cenu straty vlastnej hrdosti a dôstojnosti 
rezidentov. Tieto prejavy nazývame akulturáciou. Akulturácia vyvoláva ďalšie nadväzujúce 
javy ako sú komercializácia aktivít rezidentov alebo inscenizácia napr. podujatí 
a predstavení.  Niektorí autori poukazujú na nebezpečenstvo súvisiace s “neriešením” 
napätia, ktoré môže vyvolať frustráciu rezidentov, ostrý konflikt a agresívne správanie oboch 
skupín. V literatúre sú uvedené vplyvy uvádzané aj ako demonštračný efekt (demonštrácia 
prosperity uprostred chudoby) alebo konfrontačný efekt (Archer, Cooper, Ruhanen, 2005). 
Stupňovanie napätia medzi návštevníkmi a rezidentmi sa obyčajne spája aj s fázami 
životného cyklu destinácie, ktorými destinácia v čase prechádza. Za najviac kritické fázy 
životného cyklu destinácie z hľadiska zmeny postojov rezidentov voči návštevníkom možno 
považovať  fázu konsolidácie a stagnácie, kedy dochádza v dôsledku vysokého počtu 
návštevníkov (v pomere k počtu rezidentov) k posilňovaniu negatívneho postoja rezidentov 
k návštevníkom – od pocitov “znechutenia až k nepriateľstvu” a k formovaniu celkového 
antagonistického postoja miestnych obyvateľov. Časť miestnych obyvateľov môže 
frekventované štvrte a miestne časti obcí opustiť a migrovať do menej rušných lokalít (v obci 
alebo mimo nej). Dochádza k marginalizácii rezidentov. V spoločnosti môže dochádzať k jej 
polarizácii - na tých, ktorí z rozvoja cestovného ruchu profitujú a tých, ktorí nemajú z rozvoja 
žiadny ekonomický ani iný úžitok (tzv. dualizácia spoločnosti).  
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Pásková (2015) rozdelila negatívne sociálno-kultúrne vplyvy cestovného ruchu do štyroch 
skupín podľa typu problémov, ktoré zahŕňajú:   

1. Zmenu alebo stratu pôvodnej identity a hodnôt (do tejto kategórie radí:
komodifikáciu, štandardizáciu, stratu autenticity alebo “hranú” autenticitu

2. Kultúrne strety (konflikty): dualizáciu spoločnosti, turistickú iritáciu, kultúrne strety
v pracovnom prostredí

3. Fyzické vplyvy spôsobujúce sociálny stres: spory o používanie zdrojov, ničenie
kultúrnych hodnôt a nezhody s tradičnými užívateľmi pôdy

4. Etnické problémy: rast kriminality, prácu detí a prostitúciu a sexuálnu turistiku.

Intenzita uvedených negatívnych sociálno-kultúrnych efektov závisí od schopnosti 
a promptnosti manažmentu destinácie predvídať vývoj destinácie a prijímať účinné riešenia, 
ktoré tieto efekty minimalizujú resp. zabránia prehlbovaniu existujúcich problémov.  

Nekoordinovaný a nadmerný rozvoj cestovného ruchu negatívne vplýva aj na životné 
prostredie. Existujú početné príklady výstavby hotelových kapacít s utramoderným 
dizajnom, ktorý sa vymyká pôvodnej architektúre a nezapadá do kultúrneho prostredia 
destinácie. Devastácia vzhľadu krajiny, nesúlad s pôvodnou architektúrou, kapacitná 
predimenzovanosť je výsledkom prispôsobovania sa požiadavkám návštevníkov 
a nerešpektovania potrieb miestnych obyvateľov a životného prostredia. Nekoordinovaná 
výstavba zariadení cestovného ruchu prináša ďalšie environmentálne problémy ako je napr. 
rast produkcie odpadov, spotreby vody, zvýšenú záťaž miestnych zdrojov, poškodzovanie 
a devastácia prírodných zdrojov, zvýšenie hlučnosti a prašnosti prostredia. Pôvodný vzhľad 
a využitie krajiny sa mení. Potreby miestnych obyvateľov ustupujú požiadavkám turistov. 
Príkladom takýchto extrémnych premien je zabratie mokradí a močiarov v niektorých 
lokalitách, ktoré plnili aj funkciu protipovodňovej ochrany a poskytovali možnosti pre rybolov 
pre miestnych obyvateľov, na budovanie prístavov pre turistov. Vodné zdroje, ktoré využívali 
farmári a miestni obyvatelia boli zaťažené ďalším využitím hotelov a golfových ihrísk. Lesy 
v horských oblastiach ustúpili v mnohých prípadoch výstavbe lyžiarskych zjazdoviek. 
Návštevníci často, vedome alebo nevedome, svojím správaním a aktivitou napomáhajú 
poškodzovaniu životného prostredia – poškodzujú plodiny, zariadenia a objekty farmy, 
ohrozujú zvieratá na farme aj v lese a rozhadzujú odpadky v krajine. V dôsledku masového 
rozvoja cestovného ruchu a nepripravenosti územia usmerňovať aktivity návštevníkov 
v ňom, dochádza k vážnemu poškodzovaniu vodných a lesných ekosystémov. Pritom tieto 
zmeny môžu byť nezvratné. V literatúre nájdeme tieto negatívne dopady vyplývajúce 
z masového rozvoja cestovného ruchu zhrnuté pod termínom “overtourism”. UNWTO 
(2018) definuje overtourism ako dopady cestovného ruchu na destináciu alebo jej časti, 
ktoré negatívne ovplyvňujú vnímanú kvalitu života obyvateľov alebo kvalitu zážitkov 
návštevníkov. Overtourism je problém, ktorý prichádza často nenápadne a postupne. 
Obyčajne ho destinácia začne riešiť, keď sú jeho prejavy a dopady na životné prostredie 
a rezidentov markantné a je náročné ich zmierniť alebo odstrániť. Preto je nevyhnutné 
úroveň rozvoja cestovného ruchu v destinácii pravidelne monitorovať. 
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Predchádzanie vzniku konfliktov a problémov v cieľových miestach ako aj riešenie 
existujúcich problémov, ktoré spôsobuje nekoordinovaný rozvoj cestovného ruchu, je 
založené na podpore konceptu udržateľného rozvoja cestovného ruchu. 

2.2 Udržateľný rozvoj cestovného ruchu, koncepcie, prístupy k udržateľnému 
rozvoju 

Pojem udržateľný cestovný ruch sa formoval predovšetkým ako reakcia na v predchádzajúcej 
časti uvádzané negatívne javy, ktoré nekoordinovaný rozvoj cestovného ruchu spôsobuje. 
Podľa UNWTO & UNEP (2005) je udržateľný cestovný ruch založený na:  

- optimálnom využití environmentálnych zdrojov, 
- rešpektovaní sociálno-kultúrnej autenticity hostiteľských spoločenstiev, 
- na zabezpečení životaschopnej a dlhodobo trvajúcej hospodárskej činnosti a  zaistení 

sociálno-ekonomických prínosov  všetkým účastníkom. 

Podľa Páskovej (2015) je udržateľný cestovný ruch komunitne vedeným rozvojom, ktorý 
predpokladá participáciu všetkých zainteresovaných aktérov a pevné politické vedenie 
k zaisteniu spoločného konsenzu. Odborná literatúra sa venuje vymedzeniu uvedeného 
pojmu v rôznych súvislostiach. Napr. Smith (1992) vymedzuje zodpovedný cestovný ruch ako 
formu cestovného ruchu, ktorý rešpektuje prírodné, kultúrne a zastavané prostredie 
hostiteľa a záujmy všetkých zainteresovaných strán. Pre návštevníka predstavuje lepšie 
zážitky z pobytu, zvyšuje kvalitu života miestnych obyvateľov, prináša sociálno-ekonomické 
benefity a chráni prírodné zdroje v cieľovom mieste (Mathew, Sreejesh, 2017). Zodpovedný 
cestovný ruch prispieva k udržateľnému rozvoju cieľového miesta. Podľa Leslie (2012) je 
zodpovedný cestovný ruch vymedzený zodpovedným správaním subjektov v cieľovom 
mieste – založenom na základných princípoch úcty k druhým a k životnému prostrediu. To 
predpokladá zodpovedné konanie nielen v zmysle vlastných súkromných rozhodnutí ale aj 
pri riadení a prevádzkovaní podniku. Zodpovedný cestovný ruch ale nie je synonymom 
udržateľného cestovného ruchu. Podľa Goodwina (2011) sa zodpovedný cestovný ruch spája 
s konkrétnymi aktivitami subjektov (spotrebiteľov, dodávateľov, poskytovateľov služieb, 
samosprávy a pod.) v prospech zvýšenia udržateľnosti cestovného ruchu. Z prijatej 
zodpovednosti jednotlivých subjektov vyplývajú konkrétne kroky realizované formou 
udržateľných opatrení. Udržateľný cestovný ruch potom predstavuje stratégiu riadenia, ktorá 
zahŕňa plánovanie, rozvoj produktu, manažment a marketing s cieľom dosiahnutia 
pozitívnych ekonomických, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych efektov. 

UNWTO definuje udržateľný cestovný ruch ako cestovný ruch, ktorý v plnej miere 
zohľadňuje svoje súčasné ako aj budúce ekonomické, sociálne a environmentálne vplyvy 
a reaguje na potreby návštevníkov, odvetvia, životného prostredia a hostiteľských 
komunít (UNWTO, 2018). 
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2.2.1  Cestovný ruch a ciele Agendy pre udržateľný rozvoj 2030 

V roku 2015 uzavreli členské štáty OSN historickú medzinárodnú dohodu – “Agendu 2030 
pre udržateľný rozvoj” (ďalej len Agenda 2030), ktorá vyzýva štáty k spoločnému 
koordinovanému postupu pri riešení globálnych výziev. Agenda 2030 je súhrnom globálnych 
záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti 
ako sú zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo 
neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby. Tieto problémy sú komplexné 
a navzájom previazané. Izolované zásahy a opatrenia preto strácajú účinnosť pri ich riešení. 
V Agende 2030 je formulovaných 17 hlavných cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), ktoré sa 
týkajú všetkých krajín, bez ohľadu na ich stupeň ekonomického a sociálneho rozvoja 
a všetkých subjektov (štátov ale aj jednotlivcov). Tieto ciele sa premietajú do všetkých 
odvetví a rozvojových politík jednotlivých krajín, vrátane cestovného ruchu. World Tourism 
Organization and United Nations Development Programme vo svojej publikácii “Tourism and 
the Sustainable Development Goals – Journey to 2030” (2018) poukázala na vzájomnú 
previazanosť cestovného ruchu a cieľov udržateľného rozvoja formulovaných v Agende 2030. 
Zároveň uvádza ako môže prispieť cestovný ruch v rámci vhodného nastavenia verejnej 
politiky ale aj prostredníctvom súkromných spoločnotí k naplneniu cieľov Agendy 2030 
(tabuľka 5). 

Tabuľka 5: Príspevok cestovného ruchu k naplneniu cieľov Agendy 2030 

Ciele udržateľného 
rozvoja (Agenda 2030) 

Verejná politika Súkromný sektor 

1. Žiadna chudoba –
ukončiť chudobu
všade a vo všetkých jej
formách.

CR generuje príjmy a pracovné 
príležitosti na lokálnej úrovni. 
Môže prispieť k znižovaniu 
chudoby a rozvoju podnikania. 
Nižšie požiadavky na kvalifikáciu 
a potreba zapojenia miestnej 
pracovnej sily je príležitosťou aj 
pre znevýhodnené skupiny 
obyvateľov, najmä mladých ľudí 
a žien. 

Iniciatívy podnikov: permanentné 
školenia zamestnancov, 
partnerstvá pre vzdelávanie, 
diversity management, doplnkové 
výhody, vecné dary pre 
vzdelávanie, zodpovedné 
investície, miestna zamestnanosť, 
miestni dodávatelia, spravodlivé 
ceny (fair-trade) 

2. Žiadny hlad – ukončiť
hlad, dosiahnuť
potravinovú
bezpečnosť a lepšiu
výživu a podporovať
udržateľné
poľnohospodárstvo.

Cestovný ruch môže podporiť 
udržateľné poľnohospodárstvo 
podporou výroby a zabezpečením 
odbytu v ubytovacích  
a pohostinských zariadeniach  
a predajom miestnych produktov 
návštevníkom. Vidiecky cestovný 
ruch a osobitne agroturistika 
môže generovať dodatočné 
príjmy pre miestnych 
podnikateľov a zvýšiť hodnotu 
zážitkov pre návštevníkov. 

Miestne a ekologické nákupy, 
miestny odbyt, účasť hostiteľskej 
komunity, ochrana voľne žijúcich 
živočíchov a ekosystémov 
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3. Kvalita zdravia
a života – zabezpečiť
zdravý život
a podporovať blahobyt
pre všetkých v každom
veku.

Daňové príjmy získané v rámci 
odvetvia cestovného ruchu je 
možné reinvestovať do 
zdravotnej starostlivosti a služieb, 
zlepšovať zdravie matiek, 
znižovať detskú úmrtnosť a 
predchádzať chorobám. Poplatky 
za návštevy vybrané v chránených 
územiach môžu prispieť k 
zlepšeniu zdravotníckych služieb. 

Programy zamerané na prevenciu 
pred chorobami, boj proti 
sexturizmu, katastrofám, 
bezpečnosť a ochrana zdravia 
spotrebiteľov (prevencia, 
zariadenie) 

4. Kvalitné vzdelanie –
zabezpečiť inkluzívne,
spravodlivé a kvalitné
inkluzívne vzdelávanie
a podporovať
celoživotné
vzdelávacie príležitosti
pre všetkých.

CR má potenciál podporovať 
inkluzívnosť. Pre poskytovanie 
služieb cestovného ruchu je 
dôležitý  ľudský faktor. Odvetvie 
vytvára priame i nepriame 
pracovné príležitosti pre mládež, 
ženy a osoby so špeciálnymi 
potrebami, ktoré by mali mať 
možnosť sa vzdelávať. 

Profesionálny rozvoj a odborná 
príprava, partnerstvá pre 
vzdelávanie, diversity 
management, vzdelávanie  
v kultúre a o kultúrnom 
dedičstve, donorstvo vzdelávania, 
permanentné vzdelávanie 
zamestnancov, informácie, 
vybavenie, zapojenie hostiteľskej 
komunity 

5. Rodová rovnosť –
dosiahnuť rodovú
rovnosť a posilniť
postavenie všetkých
žien a dievčat.

CR môže posilniť postavenie žien 
prostredníctvom vytvárania 
priamych pracovných miest. CR 
môže byť pre ženy nástrojom na 
ich lepšie angažovanie sa vo 
vedúcich pozíciách v spoločnosti. 

Diversity management, kampane 
– osveta, donorstvo zamerané na
boj proti sexturizmu a 
porušovaniu ľudských práv, proti 
diskriminácii pri obsadzovaní 
pracovných miest a pri odbornej 
príprave zamestnancov 

6. Čistá voda a hygiena –
zabezpečiť dostupnosť
a udržateľný
manažment vody a
sanitárnych opatrení
pre všetkých.

Investičné požiadavky v CR na 
budovanie zariadení služieb 
cestovného ruchu môžu ovplyvniť 
prístup k vode pre všetkých. 
Dôležité bude efektívne využitie 
vody v CR, kontrola znečisťovania 
a efektivita technológií 
zabezpečujúcich jej ochranu ako 
vzácneho prírodného zdroja. 

Nové vybavenie a technológie, 
preventívne programy pre 
bezpečnosť a zdravie, normy  
a certifikácia, zapojenie komunity 

7. Dostupná a čistá
energia – zabezpečiť
prístup k cenovo
dostupnej, spoľahlivej,
udržateľnej a
modernej energii pre
všetkých.

CR ako energeticky náročné 
odvetvie, môže prispieť 
k zvýšeniu podielu obnoviteľnej 
energie na globálnom 
energetickom mixe. Podporou 
investícií do čistých zdrojov 
energie môže CR pomôcť znížiť 
skleníkové plyny, zmierniť 
klimatické zmeny a prispieť 
k zabezpečeniu dostupnosti 
energie pre všetkých. 

Nové vybavenie a technológie, 
preventívne programy pre 
bezpečnosť a zdravie, normy  
a certifikácia, zapojenie komunity 

8. Dôstojná práca a
ekonomický rast –
podporovať trvalý,
inkluzívny a trvalo

CR je 4. najvýznamnejším 
exportérom na svete 
a významným zamestnávateľom. 
V súčasnosti zamestnáva jedného 

Školenie pre profesionálny rozvoj, 
diversity management a miestna 
zamestnanosť, výkonnostné 
stimuly, zodpovedné investovanie 
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udržateľný rast, plnú a 
produktívnu 
zamestnanosť a riadnu 
prácu pre všetkých. 

z desiatich zamestnancov na 
svete. K zvýšeniu sociálno-
ekonomických dopadov môžu 
prispieť dôstojné pracovné 
príležitosti v CR pre mládež a ženy 
ako aj politiky preferujúce 
diverzifikáciu prostredníctvom 
hodnotových reťazcov CR. 

a miestna spotreba, zapojenie 
komunity 

9. Priemysel, inovácie a
infraštruktúra –
vybudovať pevnú
infraštruktúru,
podporovať inkluzívnu
a trvalo udržateľnú
industrializáciu a
posilniť inovácie.

Rozvoj CR vyžaduje dobrú verejnú 
a súkromnú infraštruktúru. 
Zároveň má vplyv na verejnú 
politiku v oblasti modernizácie 
infraštruktúry, ktorá môže by 
udržateľnejšia, inovatívnejšia 
a efektívnejšia z hľadiska zdrojov 
a smerom k nízkouhlíkovému 
hospodárstvu. 

Ekodizajn, nové vybavenie a nové 
technológie v oblasti zdrojov 
energie a vody, obnoviteľné 
zdroje energie: zariadenia  
a materiály na recykláciu odpadu, 
permanentné školenie 
zamestnancov 

10. Zníženie nerovností –
znížiť rozdiely v rámci
krajiny ako aj medzi
krajinami.

Cestovný ruch sa môže stať 
účinným nástrojom zmenšovania 
rozdielov, ak do svojho rozvoja 
zapojí miestne obyvateľstvo a 
všetky kľúčové zainteresované 
strany. Cestovný ruch tak môže 
prispieť k rozvoju vidieka tým, že 
poskytuje príležitosť miestnym 
obyvateľom prosperovať v 
mieste, kde žijú. CR je účinným 
prostriedkom na hospodársku 
integráciu a zároveň aj 
diverzifikáciu. 

Diversity management, investície 
do miestnych podnikov, 
zodpovedná spotreba, pracovné 
príležitosti pre zamestnancov 
(bez diskriminácie), zapojenie 
komunity 

11. Udržateľné mestá a
komunity – premeniť
mestá a ľudské
obydlia na inkluzívne,
bezpečné, odolné a
trvalo udržteľné.

CR môže rozvíjať mestskú 
infraštruktúru a dostupnosť, 
podporovať regenráciu a 
zachovávať kultúrne a prírodné 
hodnoty – aktíva, od ktorých 
závisí cestovný ruch. Výsledkom 
investícií do zelenej infraštruktúry 
by mali byť inteligentnejšie 
a ekologickejšie mestá pre 
obyvateľov a tiež pre 
návštevníkov. 

Certifikácie, partnerstvá, osveta, 
donorstvo kultúry a pamiatok, 
participácia hostiteľskej 
komunity, čistá energia, 
efektívnosť zdrojov, iniciatívy na 
ochranu biodiverzity 

12. Zodpovedná spotreba
a výroba – zabezpečiť
trvalo udržateľnú
spotrebu a výrobné
schémy.

Sektor CR musí prijať režim 
udržateľnej spotreby, ktorý 
podporí prechod k udržateľnosti. 
Nástroje na sledovanie vplyvov 
udržateľného rozvoja na CR 
vrátane vplyvov na energiu, vodu, 
odpady, biodiverzitu a vytváranie 
pracovných miest povedú k 
zlepšeniu hospodárskych, 
sociálnych a environmentálnych 

Šetriace technológie pre spotrebu 
energie a vody, obnoviteľné 
zdroje energie, recyklácia 
odpadu, znižovanie znečistenia, 
nákupy v miestnych podnikoch, 
miestni dodávatelia, zapojenie 
komunity, zodpovedné investície, 
zapojenie hostí 
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výsledkov. 
13. Ochrana klímy –

podniknúť
bezodkladné
opatrenia na boj proti
klimatickým zmenám
a ich dôsledkom.

CR na jednej strane  prispieva ku 
klimatickým zmenám, na druhej 
strane je ovplyvňovaný týmito 
zmenami. Znížením uhlíkovej 
stopy v doprave a v ubytovacích 
službách môže CR prispieť 
k riešeniu tohto problému. 

Ekodizajn, nové vybavenie a nové 
technológie, obnoviteľné zdroje 
energií, recyklácia odpadu, divá 
zver a ekosystémy – ochrana 
krajiny, eliminácia znečistenia, 
osveta, donorstvo v prípade 
prírodných katastrof 

14. Život pod vodou –
zachovať a trvalo
udržateľne využívať
oceány, moria a
zdroje mora na trvalo
udržateľný rozvoj.

Prímorský CR závisí od zdravých 
morských ekosystémov. Rozvoj 
CR musí byť súčasťou 
integrovaného riadenia 
pobrežných zón, aby pomohol 
zachovať krehké morské 
ekosystémy a slúžil ako 
prostriedok na podpou modrej 
ekonomiky prispevajúcej k 
udržateľnému využívaniu 
morských zdrojov. 

Voľne žijúce zvieratá  
a ekosystémy, ich ochrana, 
eliminácia znečistenia, 
spracovanie odpadu, zelené 
nákupy, informovanosť 
spotrebiteľov a zamestnancov, 
zapojenie komunity 

15. Život na pevnine –
chrániť, obnovovať
a podporovať
udržateľné využívanie
pozemných
ekosystémov, trvalo
udržateľne riadiť lesné
hospodárstvo, bojovať
proti premene krajiny
na púšť a zastaviť
spätnú degradáciu
krajiny a stratu
biodiverzity.

Bohatá biodiverzita a prírodné 
dedičstvo sú často hlavným 
dôvodom prečo návštevníci 
navštevujú destinácie. CR môže 
zohrať dôležitú úlohu, ak bude 
manažovaný udržateľne v 
zraniteľných zónach. 

Voľne žijúce zvieratá  
a ekosystémy – ich ochrana, 
eliminácia znečistenia, 
spracovanie odpadu, zelené 
nákupy, informovanosť 
zákazníkov a zamestnancov, 
zapojenie komunity 

16. Mier, spravodlivosť
a silné inštitúcie –
podporovať mierovú
inkluzívnu spoločnosť
v prospech trvalo
udržateľného rozvoja.
Poskytnúť prístup k
spravodlivosti pre
všetkých a budovať
efektívne,
transparentné a
inkluzívne inštitúcie
na všetkých
úrovniach.

CR môže podporovať 
multikultúrnu a náboženskú 
toleranciu a porozumenie. Môže 
položiť základy mierovej 
spoločnosti. 

Povedomie o ľudských právach, 
donorstvo, miestne podniky, 
zodpovedné investície, miestna 
zamestnanosť, miestna spotreba, 
rešpektovanie rôznorodosti, 
miestna politika, boj s korupciou, 
vzťahy s klientmi, zapojenie 
miestnej komunity 

17. Partnerstvá za ciele –
posilniť prostriedky
implementácie a
revitalizácie
globálneho

Vďaka svojej medziodvetvovej 
povahe má cestovný ruch 
schopnosť posilniť súkromné / 
verejné partnerstvá a zapojiť viac 
zainteresovaných strán – 

Profesionálny rozvoj, vzdelávacie 
partnerstvá , divočiny  
a ekosystémy – ochrana zvierat, 
zapojenie zákazníka, vzťahy s 
klientmi, zapojenie zamestnancov 
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partnerstva pre trvalo 
udržateľný rozvoj. 

medzinárodné, národné, 
regionálne a miestne – do 
spolupráce pri dosahovaní cieľov 
udržateľného rozvoja a ďalších 
spoločných cieľov. Verejná 
politika a inovatívne financovanie 
sú základom dosiahnutia Agendy 
2030. 

a vzťahy, zapojenie komunity 

Zdroj: World Tourism Organization (2018). 

Nadväzne na prijatie Agendy 2030  193 štátmi, vyhlásilo OSN rok 2017 za Medzinárodný rok 
udržateľného cestovného ruchu  pre rozvoj. Cieľom tejto iniciatívy bolo zvýšiť povedomie 
verejného a súkromného sektora, ktoré sa podieľajú na rozhodovacích procesoch, 
o prínosoch udržateľného cestovného ruchu k rozvoju  a mobilizovať všetky zúčastnené
strany, aby spolupracovali na tom, aby sa cestovný ruch stal katalyzátorom pozitívnych 
zmien. V kontexte s prijatou Agendou 2030 podporovala iniciatíva v roku 2017 presadenie 
zmien v politikách, aktivitách podnikateľského sektora a v spotrebiteľskom správaní 
návštevníkov smerom k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu. Zmeny sa týkali piatich 
kľúčových oblastí: 

1. udržateľný hospodársky rast
2. sociálna inklúzia, zamestnanosť a znižovanie chudoby
3. efektívne využívanie zdrojov, ochrana životného prostredia a klimatické zmeny
4. kultúrne hodnoty, diverzita a dedičstvo
5. vzájomné porozumenie, mier a bezpečnosť.

Podporovať rozvoj udržateľného cestovného ruchu znamená prispieť k napĺňaniu všetkých 
17 cieľov Agendy 2030. Konkrétnejšie sú však ciele odvetvia cestovného ruchu prepojené 
predovšetkým s cieľmi č. 8 “dôstojná práca a hospodársky rast”, č. 12 “zodpovedná spotreba 
a výroba” a č. 14 “život pod vodou”. 

2.2.2  Koncept únosnej kapacity územia 

Udržateľný rozvoj cestovného ruchu v cieľovom mieste je závislý na prijateľnej miere 
zaťaženia prostredia, v ktorom sa rozvíja. V rámci teoretických konceptov je prijateľná miera 
zaťaženia prostredia v cieľovom mieste ohraničená tzv. únosnou kapacitou miesta. Podľa 
autorov venujúcich sa vo svojich prácach konceptu únosnej kapacity územia, existuje medzi 
hodnotou únosnej kapacity územia pre rozvoj cestovného ruchu a pozorovanými zmenami 
v environmentálnej alebo sociokultúrnej oblasti v cieľovom mieste úzky vzťah. Po dosiahnutí 
kritickej hodnoty únosnej kapacity územia dochádza často k nežiadúcim zmenám v cieľovom 
mieste, bližšie popísaným v rámci vplyvov cestovného ruchu na cieľové miesto (kapitola 2.1). 

Únosná kapacita cieľového miesta je maximálna miera zaťaženia územia aktivitami 
súvisiacimi s rozvojom cestovného ruchu, pri ktorej ešte nedochádza k nezvratnému 
zníženiu kvality prírodných ani sociálnych aspektov prostredia (Pásková, 2014). 
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Koncept únosnej kapacity zdôrazňuje udržateľné využívanie miestnych zdrojov a vzájomné 
“zladenie“ záujmov jednotlivých skupín aktérov v cieľovom mieste, ktorí zohľadňujú 
schopnosť autoregenerácie jeho spoločenských a ekologických systémov. Pritom je dôležité, 
aby zostala zachovaná kvalita zážitku a spokojnosť návštevníka a boli minimalizované 
negatívne dopady vyplývajúce z rozvoja cestovného ruchu na miestnu komunitu.  

Vyjadriť únosnú kapacitu cieľového miesta jedným ukazovateľom je zložité a nie celkom 
reálne, nakoľko miera únosnosti zaťaženia územia aktivitami cestovného ruchu je daná 
mierou jeho environmentálnej zraniteľnosti, súčasným spôsobom jeho využitia 
a potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu (Pásková, 2014). Podľa Páskovej (2014) ide 
o ukazovateľ, ktorý je možné vyjadriť pomocou viacerých parciálnych ukazovateľov kvantity,
kvality a citlivosti prírodných a antropogénnych zdrojov daného cieľového miesta. Cieľom 
použitia uvedeného súhrnného ukazovateľa je odhadnúť hraničné hodnoty (intenzity 
a tempa) rozvoja potenciálnych alebo už realizovaných foriem cestovného ruchu v mieste. 
Hodnoty ukazovateľa nemusia mať nevyhnutne podobu kvantitatívnych dát. Je žiadúce, aby 
kvantitatívne dáta boli doplnené o popis súčasného stavu rozvoja, ktorý indikuje súčasný, 
potenciálne nezdravý vývoj cestovného ruchu v cieľovom mieste. Pásková (2014) vo svojej 
práci identifikuje rôzne dimenzie únosnosti územia pre rozvoj cestovného ruchu, z ktorých 
možno pri hodnotení udržateľného rozvoja cestovného ruchu vychádzať. Pre lepšiu 
prehľadnosť sú zhrnuté do tabuľky 6. 

Tabuľka 6: Únosná kapacita cieľového miesta – rôzne dimenzie 

Druh únosnej 
kapacity 

Charakteristika Vhodné metódy zisťovania 
 a ukazovatele 

Fyzicky únosná 
kapacita 

Maximálny objem rozvoja, spravidla 
vyjadrený pomocou maximálneho 
počtu užívateľov, ktorí sa vojdú do 
objektu alebo vonkajšieho priestoru, 
bez toho aby došlo k jeho fyzickému 
poškodeniu alebo zničeniu. 

Vhodný pre objekty a priestory, 
do ktorých je regulovaný vstup. 

Ekonomicky 
únosná 
kapacita 

Miera maximálneho ekonomického 
prínosu cestovného ruchu pre cieľové 
miesto za súčasnej minimalizácie 
čerpania kapitálu cestovného ruchu. S 
ekonomicky únosnou kapacitou súvisí 
ekonomická stabilita resp. 
zraniteľnosť miestnej ekonomiky 

Miera ekonomickej diverzity – 
ekonomický podiel CR na 
celkovom výkone ekonomiky 
Koeficient koncentrácie 
zdrojových oblastí – podiel 
počtu turistov z troch hlavných 
zdrojových oblastí na celkovom 
počte turistov (alternatívne je 
možné použiť počet 
prenocovaní alebo súčin počtu 
prenocovaní a priemerných 
výdavkov turistov) 
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Ekologicky 
únosná 
kapacita 

Maximálna úroveň turistickej záťaže, s 
ktorou sa prostredie (cieľové miesto) 
vyrovná bez trvalých následkov tzn. 
do momentu, keď sa objavia prvé 
symptómy nežiadúceho vývoja. 

Miera hustoty výskytu turistov – 
celkový počet dní strávených 
turistami v cieľovom mieste za 
rok pripadajúcich na rozlohu 
priestranstva (objektu). 

Inštitucionálne 
únosná 
kapacita 

Maximálna miera rozvoja cestovného 
ruchu, ktorá ešte neprekračuje 
inštitucionálnu pripravenosť cieľového 
miesta.  

Úroveň destinačného 
manažmentu, originalitu 
destinačného produktu, úroveň 
kooperácie a koordinácie 
zložiek miestnej samosprávy, 
etika a kvalifikácia miestnych 
úradníkov, úroveň spolupráce 
súkromného a verejného 
sektora, úroveň profesnej, 
spolkovej a neziskovej 
organizovanosti, úroveň 
dotačnej a stimulačnej politiky, 
fundrisingu, úroveň 
strategického plánovania a pod. 

Socio-kultúrne 
únosná 
kapacita 

Tzv. tolerančná kapacita, predstavuje 
hranicu rozvoja cestovného ruchu, pri 
prekročení ktorej sa v miestnej 
komunite prejavujú prvé symptómy 
nežiadúcich nezvratných zmien napr. 
akulturácia, zmena životného štýlu 
miestnych obyvateľov (detailnejšie 
uvádza časť “Vplyvy cestovného ruchu 
na cieľové miesto”. 

Miera turistickej iritácie 
Defertov index  
Miera turistickej intenzity 
Miera turistickej penetrácie 
Dotazníkové zisťovanie, 
štandardizované pozorovanie 
správania návštevníkov 
a miestnych obyvateľov, 
riadené rozhovory z kľúčovými 
aktérmi cestovného ruchu 
v cieľovom mieste 

Psychologicky 
únosná 
kapacita 

Tzv. “satisfakčná kapacita“ 
predstavuje hranicu rozvoja 
cestovného ruchu, pri ktorej sa 
začínajú vyskytovať prvé prejavy 
nežiadúceho vývoja cestovného ruchu 
z hľadiska spokojnosti návštevníka 
cieľového miesta. 

Percepčná hranica, pri ktorej 
vnímajú ľudia “preľudnenosť” 
Dotazníkové zisťovanie, 
štandardizované pozorovanie 
správania návštevníkov 
a miestnych obyvateľov, 
riadené rozhovory s kľúčovými 
aktérmi cestovného ruchu 
v cieľovom mieste 

Zdroj: Pásková, M. 2014. Udržitelnost cestovního ruchu.  

Meranie únosnosti rozvoja cestovného ruchu v území znamená určiť územnú jednotku 
a časové obdobie, za ktoré sa budú ukazovatele monitorovať. Dôležité je stanovenie 
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hraničných hodnôt, ktoré signalizujú kritické zaťaženie územia. Je výsledkom práce tímu 
expertov rôznych disciplín.  Pre komplexné meranie a hodnotenie dosiahnutia limitov 
únosnosti aktivít cestovného ruchu je nevyhnutné vytvoriť súbor ukazovateľov 
reprezentujúcich rôzne dimenzie únosnosti tak, aby sa vybudovala informačná báza pre 
rozhodovacie procesy destinačného manažmentu a ďalších kľúčových aktérov (napr. 
správcov objektov). Monitorovanie indikátorov umožní identifikovať symptómy nežiadúcich 
zmien v cieľovom mieste a prijímať operatívne opatrenia. 

2.3  Nástroje udržateľného rozvoja cestovného ruchu 

V praxi existuje mnoho spôsobov ako sa dá ovplyvňovať konanie jednotlivých aktérov 
v cestovnom ruchu a motivovať ich k jeho udržateľnému rozvoju. Tieto nástroje 
udržateľného rozvoja cestovného ruchu majú vo svojich rukách predstavitelia verejného 
sektora, organizácie reprezentujúce manažment územia ale aj podnikatelia. Uplatňované 
nástroje môžu pôsobiť motivačne ale aj represívne. Pásková (2015) ponúka prehľad 
uplatňovaných nástrojov a zaraďuje ich do jednotlivých skupín ako sú: 

a) meracie nástroje (napr. monitoring, výber indikátorov udržateľnosti, stanovenie
limitov cestovného ruchu)

b) príkazové a kontrolné nástroje (legislatíva, regulácie a licencie, plánovanie využitia
pôdy a kontrola rozvoja, územné plánovanie, zonácia, EIA a pod.)

c) ekonomické nástroje (dane a poplatky, finančné stimuly, dotácie, obchodné licencie)
d) dobrovoľné nástroje (smernice, kódexy chovania, spravodajstvo a audit, dobrovoľné

príspevky)
e) podporné nástroje (vzdelávanie aktérov, marketingové a informačné služby)

Bramwell (2005) zdôrazňuje úlohu verejného sektora, predovšetkým štátu, pri uplatňovaní 
nástrojov podpory udržateľného cestovného ruchu. Vo svojej práci považuje za dôležitú 
predovšetkým osvetu, zdieľanie informácií, vzdelávanie, využívanie ekonomických 
a legislatívnych nástrojov. 

Podpora štátu prostredníctvom poskytovania a zdieľania informácií, vzdelávania a apelu 
na poskytovateľov služieb k udržateľnému správaniu. Zahŕňa akceptáciu environmentálne 
prijateľných praktík zo strany podnikov cestovného ruchu.  

Štátne finančné stimuly, ktoré menia ceny pre podnikateľov, návštevníkov ako aj hostiteľské 
komunity v prospech priaznivých cien a k životnému prostrediu šetrnému správaniu. Môže 
ísť o dotácie, ktoré znižujú náklady na využívanie zdrojov na úkor iných (neobnoviteľných), 
alebo poplatky za vstup do chránených území, objektov a kultúrnych pamiatok, dane pre 
návštevníkov, ktorých výnos je určený na ochranu životného prostredia alebo kontrolu počtu 
návštevníkov alebo poplatky za spotrebu vody ubytovacími zariadeniami. 

Vládne výdavky napr. na štátne alebo štátom zriadené agentúry, ktorých cieľom je podpora 
využívania verejnej dopravy, využitie krajiny, zachovanie hodnôt chránených území a iniciatív 
komunitného rozvoja a odpadové hospodárstvo. 
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Štátna regulácia zakotvená v legislatíve krajiny. Napr. štandardy kvality životného 
prostredia, zonácia (využitie) krajiny v oblastiach využívaných v rámci cestovného ruchu, 
limity na počet ubytovacích zariadení alebo max. počtu lôžok na území. 

Súkromný sektor môže významnou mierou prispieť k udržateľnému rozvoju cestovného 
ruchu v cieľových miestach predovšetkým realizáciou svojich modelov podnikania, ktoré 
neohrozia ziskovosť podnikov ale zároveň budú udržateľné a inkluzívne. To predpokladá 
existenciu vhodného podnikateľského prostredia a ich lokálnu, horizontálnu ako aj vertikálnu 
integráciu. 

Skúmaniu konkrétnych opatrení súkromného sektora, ktoré prijímajú medzinárodné 
spoločnosti poskytujúce ubytovacie, dopravné služby a služby touroperátorov a cestovných 
kancelárií podporujúce spoločensky zodpovedné správanie sa venuje dokument UNWTO 
(2018) „Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030“. 

Podľa UNWTO (2017) ubytovací sektor (vrátane zdieľaných ubytovacích kapacít) generuje 
globálne 1 % CO2 a prestavuje cca 20 % emisií uhlíka v cestovnom ruchu. Na jeho produkcii sa 
podieľajú vykurovanie, používanie klimatizácie a  poskytovanie ďalších služieb pre 
návštevníkov. Súčasné opatrenia šetriace životné prostredie, ktoré prijímajú ubytovacie 
zariadenia nie sú dostatočné. Vyžadujú nielen zvýšenie intenzity ale aj inovatívnosti 
predovšetkým v oblasti využívania vykurovacích a klimatizačných technológií, informačno-
komunikačných technológií a robotiky, v oblasti architektúry a projektovania budov. Vyšší 
stupeň zodpovedného správania podnikov v cestovnom ruchu predstavujú modely 
podnikania, ktoré smerujú k dekarbonizácii a znižovaniu spotreby energie, napr. zavádzanie 
elektromobilov na presun hostí, používanie inteligentných energetických kariet, využívanie 
alternatívnych zdrojov výroby energie. Ubytovacie zariadenia vzhľadom na svoju lokalizáciu 
priamo v cieľových miestach sú v bezprostrednom styku s miestnou komunitou a majú vplyv 
na miestnu ekonomiku. Zamestnávajú miestne obyvateľstvo. Svojím spoločensky 
zodpovedným správaním môžu prispievať k udržateľnému rozvoju cestovného ruchu 
v cieľovom mieste. Takéto správanie zahŕňa podnikanie rešpektujúce právne normy 
a štandardy, manažment zdrojov, profesionálny rozvoj, bezpečnosť a zdravie. Veľká časť 
opatrení podporujúcich spoločensky zodpovedné podnikanie ubytovacích zariadení kladie 
dôraz na aktivity šetrné k životnému prostrediu – znižovanie emisií, ekologickú certifikáciu 
a energetické opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov objektov. 

Aktivity ubytovacích zariadení podporujúcich spoločensky zodpovedné správanie 
(na základe dokumentu UNWTO „Tourism and the Sustainable Development Goals – 
Journey to 2030“)3 
V rámci svojich aktivít uvádzajú medzinárodné spoločnosti podnikajúce v cestovnom ruchu 
prevažne nasledujúce aktivity, ktoré podporujú spoločensky zodpovedné správanie: 

3 Výstup je výsledkom analýzy správ o spoločensky zodpovednom správaní 20 globálne pôsobiacich spoločností 
podnikajúcich v ubytovacích službách, ktoré spolu zamestnávajú cca 800 tisíc zamestnancov a generujú ročný 
príjem 60 mld. USD. 
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Znižovanie znečistenia životného prostredia – až 95 % skúmaných spoločností eviduje 
úroveň znečistenia zložiek životného prostredia a investuje do iniciatív zameraných 
na zníženie znečistenia ovdzušia, vody, hluku atď. Ich primárnou snahou je zachovať zdravé 
a čisté prostredie, ktoré je atraktívne pre návštevníkov a rezidentov. 
Certifikácia – 90 % poskytovateľov ubytovacích služieb využíva certifikáciu 
na zjednodušenie a zlepšenie efektívnosti manažmentu podniku a preukázanie svojho 
záväzku k udržateľným postupom, ktoré rešpektuje. Certifikácie a environmentálne značky 
pomáhajú podnikom zaviesť systematické riadenie, ktorého cieľom je efektívne využívanie 
zdrojov a sú zároveň signálom pre spotrebiteľa, že sa podnik správa zodpovedne 
k životnému prostrediu. 
Základné energetické opatrenia – 90 % spoločností uviedlo, že merajú spotrebu energie 
a cielene ju znižujú napr. realizovaním izolácie, zavádzaním enegeticky úsporných 
svetelných spínačov, inštaláciou solárnych panelov.  
Vzdelávanie zamestnancov – 90 % firiem uviedlo, že investuje do odborného vzdelávania 
zamestnancov. Vzdelávanie umožňuje zvýšiť kvalifikáciu  personálu a vytvára kapacitu pre 
lepšie uplatnenie rezidentov (najmä nízkokvalifikovanú pracovnú silu). IKT zlepšuje 
dostupnosť vzdelávacích aktivít pre zamestnancov podnikov. 
Partnerstvo – všetky spoločnosti zahŕňajú do svojich aktivít podporujúcich spoločensky 
zodpovedné správanie partnerstvá, spoluprácu a členstvá v rôznych organizáciách. 

Zdroj: World Tourism Organization and United Nations Development Programme (2018). 

Doprava je významnou časťou služieb poskytovaných v cestovnom ruchu. Zahŕňa rôzne 
druhy dopravy (letecká, železničná, cestná, vodná), ktoré využíva návštevník cestovného 
ruchu. UNWTO odhaduje, že odvetvie dopravy je zodpovedné za 3 % emisií CO2 celosvetovo. 
Pritom za hlavného pôvodcu emisií sa označuje predovšetkým letecká doprava. Dopravné 
spoločnosti prijímajú viaceré opatrenia na zníženie emisií, ale predpokladá sa, že tieto 
opatrenia nebudú stačiť, pretože rastie počet cestujúcich. S rastom počtu návštevníkov, 
napriek opatreniam zvyšujúcim efektívnosť dopravy, budú celkové emisie uhlíka rásť. V tejto 
súvislosti bude nevyhnutné, aby sa dopravné spoločnosti koncentrovali na ekologickejšie 
a prosociálne orientované riešenia, ktoré predstavujú kombináciu rôznych technologických 
riešení, nové koncepty a spôsoby dopravy, lepší manažment, zmeny v správaní sa cestujúcich 
a kompenzácie. Zo sociálneho hľadiska má tento sektor dôležité postavenie v boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi, prevencii detskej práce a pri ochrane zraniteľných skupín 
obyvateľstva. 

Aktivity dopravných spoločností podporujúcich spoločensky zodpovedné správanie 
(na základe dokumentu UNWTO „Tourism and the Sustainable Development Goals – 
Journey to 2030“)4: 
Bezpečnosť a zdravie – všetky spoločnosti uvádzajú, že realizujú aktivity smerujúce 
k zvýšeniu bezpečnosti a  k  ochrane zdravia cestujúcich. Implementujú systémy 
zabezpečenia a riadenia nehôd, zapájajú sa do aktivít na podporu zdravia a pohody svojich 
zamestnancov (napr. lekárske služby zamestnancom, podpora zdravého životného štýlu). 

4 Výstup je výsledkom analýzy správ o spoločensky zodpovednom správaní 20 globálne pôsobiacich spoločností 
podnikajúcich v doprave, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 1 mil. zamestnancov a generujú ročný príjem 240 
mld. USD. 
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Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa realizuje na základe dôsledných 
auditov a programov údržby v súlade s bezpečnostnými a hygienickými normami.  
Zníženie znečistenia životného prostredia – až 95 % všetkých dopravných spoločností 
uvádza, že investuje do opatrení na zníženie znečistenia životného prostredia. Niektoré 
spoločnosti realizujú opatrenia aj v prospech svojich zamestnancov napr. podporujú 
ekologickejšie používanie súkromných vozidiel, zdieľajú dopravné prostriedky spolu 
s ostatnými  cestujúcimi, aby znížili emisie. Väčšina leteckých spoločností prijíma opatrenia 
na zníženie hluku, ktoré vyhovujú prísnej norme Medzinárodnej organizácie pre civilné 
letectvo (ICAO) a podporujú vyradenie starších dopravných lietadiel. Používajú prevádzkové 
opatrenia na zníženie hluku (rolovanie s jedným motorom alebo kontinuálne klesanie). 
Podporujú medzinárodné dohovory, ktorých cieľom je obmedziť nelegálny obchod 
s ohrozenými druhmi fauny a flóry. V železničnej doprave investujú dopravné spoločnosti 
do menej hlučných vlakov, do výstavby protihlukových bariér alebo tichej údržby. Lodná 
doprava sa intenzívnejšie zaoberá čistením odpadových vôd a minimalizáciou ich vplyvu na 
prírodný ekosystém. Často sa tieto opatrenia realizujú v spolupráci s výskumnými 
inštitúciami. 
Základné energetické opatrenia – 90 % dopravných spoločností uviedlo, že v rámci 
každodennej prevádzky meria a znižuje spotrebu energie. Tieto opatrenia sa u dopravcov 
prejavujú rôzne v závislosti od druhu dopravy. Napr. v leteckej doprave optimalizácia 
postupov, hmotnosti a trás, použitie jedného motora pri rolovaní, umývanie motora, 
používanie pozemných jednotiek a pod.  
Nové zariadenia a technológie na zvýšenie energetickej účinnosti – 90 % spoločností 
využíva nové energeticky efektívne zariadenia a technológie (napr. zníženie hmotnosti 
lietadiel zavedením ľahšieho vybavenia – sedadiel, servisných vozíkov, nákladných 
kontajnerov, účinnejšie riešenie osvetlenia v lietadlách, technológie a digitálne riešenia 
na riadenie spotreby paliva vo vlakoch a pod.) 
Spracovanie odpadu – 80 % dopravných spoločností má zavedené programy recyklácie 
odpadu alebo sa zaväzujú v niektorých lokalitách zaviesť systém odpadového 
hospodárstva. Takýmto opatrením je napr. triedenie odpadu cestujúcimi v železničnej 
doprave. 
Iniciatívy zamerané na zdravie – 80 % dopravných spoločností podporuje na zdravie 
zamerané iniciatívy v hostiteľskej komunite. Ide väčšinou o vecné dary a bezodplatné 
služby napr. doprava k lekárovi pre rodiny s nízkym príjmom, doprava lekárov, finančná 
podpora nemocníc, výskumných inštitúcií alebo nadácií. 

Zdroj: World Tourism Organization. (2018). 

Úlohou touroperátorov a cestovných kancelárií je sprostredkovať ponuku cieľového miesta 
a poskytovateľov služieb potenciálnym zákazníkom. Tieto podniky preto štandardne 
nepôsobia v cieľovom mieste a často ani v mieste odkiaľ prichádza návštevník. Preto 
opatrenia smerujúce k spoločensky zodpovednému podnikaniu nepôsobia priamo v týchto 
miestach a týkajú sa skôr uplatňovania opatrení podporujúcich udržateľnosť na strane 
poskytovateľov služieb a návštevníkov. Vo svojej ponuke preferujú napr. podniky, ktoré sú 
spoločensky zodpovedné a pôsobia tak aj na spotrebiteľa. 
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Aktivity touroperátorov a cestovných kancelárií podporujúcich spoločensky zodpovedné 
správanie (na základe dokumentu UNWTO „Tourism and the Sustainable Development 
Goals – Journey to 2030“)5: 
Zníženie znečistenia životného prostredia – 65 % spoločností uviedlo, že zaviedli opatrenia 
vo svojej prevádzke, zamerané na zamestnancov, dodávateľov služieb a zákazníkov. Napr. 
podpora využívania verejnej dopravy u zamestnancov, zdieľanie vozidiel v spoločnosti, 
podpora dopravy na bicykli. Preferencia dodávateľov služieb, ktorí sa správajú spoločensky 
zodpovedne a ich propagácia. 
Kritériá udržateľnosti pri výbere dodávateľov služieb – 65 % spoločností používa pri 
výbere dodávateľa svojich služieb kritériá, ktorými motivujú dodávateľa k spoločensky 
zodpovednému správaniu. Niektoré z nich majú pre svojich dodávateľov vypracované 
minimálne štandardy, ktoré sú povinní dodržiavať.  
Informačné programy pre zákazníkov – 65 % touroperátorov a cestovných kancelárií 
uvádza, že podporuje myšlienky udržateľného rozvoja pri predaji svojich produktov 
a poskytovaní informácií a tipov zákazníkom, ktoré prispievajú k zvýšeniu ich povedomia 
o udržateľných formách cestovného ruchu (predchádzanie negatívnym dopadom na cieľové
miesto, zelené prázdniny, motivácia ku kúpe vybraných produktov a pod.) 
Energetické opatrenia – 60 % spoločností uviedlo, že realizujú základné úsporné 
energetické opatrenia, ktoré sa týkajú najmä ich prevádzok. V porovnaní s ubytovacím 
alebo dopravným sektorom ich energetická spotreba je významne nižšia, ale aj tieto 
podniky realizujú úsporné opatrenia napr. prostredníctvom využívania energeticky menej 
náročných spotrebičov, pri osvetlení priestorov alebo efektívnom vybavení kancelárie. 
Zodpovedný výber ponúkaných produktov – 60 % spoločností zohľadňuje pri zostavovaní 
ponuky princípy udržateľnosti. Niektoré cestovné kancelárie umožňujú svojim zákazníkom 
porovnať environmentálny dopad využitia rôznych trás a dopravy a stimuluje ich tak 
k zodpovednému správaniu. 
Vzťahy so zákazníkmi – 60 % spoločností vypracováva správy o vzťahoch so zákazníkmi, 
ktoré sú dôležitým zdrojom informácií a ich rozhodovaní. Správy sú dôležitou spätnou 
väzbou pre touroperátorov a ich partnerov aj v súvislosti s nastavením opatrení a nástrojov 
podporujúcich spoločensky zodpovedné správanie. 

5 Výstup je výsledkom analýzy správ o spoločensky zodpovednom správaní 20 globálne pôsobiacich spoločností 
podnikajúcich v sektore touroperátorov a cestovných kancelárií, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 200 tisíc 
zamestnancov a generujú ročný príjem 123 mld. USD. 
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Kontrolné otázky: 

1. Popíšte pozitívne ekonomické efekty spojené s rozvojom cestovného ruchu
v území. Ktoré z nich pozorujete priamo v blízkej lokalite?

2. Ako prispieva cestovný ruch k rozvoju cieľového miesta v sociálno–kultúrnej
a environmentálnej oblasti?

3. Ktoré efekty sa spájajú s nekoordinovaným rozvojom cestovného ruchu v území?
Vymenujte a charakterizujte negatívne javy, ktoré môžeme v niektorých lokalitách
pozorovať!

4. Skúste jednoznačne vymedziť pojem udržateľný cestovný ruch. Aké aspekty
udržateľnosti zohľadňuje?

5. Čo je poslaním Agendy 2030 pre ďalší rozvoj cestovného ruchu? Ako može
k naplneniu cieľov agendy prispieť verejný sektor a osobitne ako môže prispieť
súkromný sektor?

6. Na aký účel sa sleduje únosná kapacita územia z hľadiska rozvoja cestovného
ruchu? Aké ukazovatele sa používajú na meranie únosnej kapacity v praxi?

7. Aké nástroje využíva verejný sektor k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja
cestovného ruchu?

8. Aké nástroje využíva súkromný sektor k  dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja
cestovného ruchu?
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Limity rozvoja cestovného ruchu. (Prípadová štúdia na príklade obce 
Podhájska) 

Obec Podhájska sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska v Nitrianskom kraji, v okrese Nové 
Zámky. Je známa predovšetkým liečivými účinkami termálnej vody, na báze ktorej bol v obci 
vybudovaný areál kúpaliska. Obec v súčasnosti patrí medzi stredne veľké obce s počtom obyvateľov 
1021 (2018). Vznikla v roku 1960, spojením dvoch obcí Svätuša a Belek. Názvy pôvodných obcí 
obyvatelia obce dosiaľ používajú na rozlíšenie miestnych častí obce Podhájska. V minulosti išlo o obec 
s prevažne obytnou a poľnohospodárskou funkciou, ktorá sa postupne, s aktívnym využitím 
prírodného zdroja – geotermálnej vody s výnimočným chemickým zložením a budovaním nadväznej 
špeciálnej infraštruktúry cestovného ruchu menila v prospech rekreačnej funkcie. V súčasnosti patrí 
obec Podhájska k rozvinutým strediskám cestovného ruchu s ročnou návštevnosťou takmer 24-tis. 
návštevníkov a s viac ako 100-tis. prenocovaniami. 

História a míľniky rozvoja termálneho kúpaliska 

Rozvoj cestovného ruchu na báze využívania termálneho prameňa odštartovali 70-te roky. V tom čase 
vybudovali obyvatelia obce svojpomocne dva bazény a položili tak základy termálneho kúpaliska 
v obci Podhájska. Termálne kúpalisko (TK) bolo prevádzkované vo veľmi jednoduchých podmienkach. 
Disponovalo základnou infraštruktúrou, ktorá len postupne umožnila využitie termálnej vody pre 
účely kúpania. Manažment obce ako aj obyvatelia nemali žiadne predchádzajúce skúsenosti v oblasti 
podnikania v cestovnom ruchu. 

Postupne ako sa rozširovala kapacita zariadení a kvalita infraštruktúry pre pobyt návštevníkov, 
pribúdal počet podnikateľov v areáli TK a v obci. Zároveň rástla aj konkurencia medzi nimi, zvyšoval sa 
sortiment a kvalita služieb a rástol aj počet návštevníkov. Tempo rozvoja TK, a tým aj cestovného 
ruchu v obci, významne ovplyvnilo definitívne usporiadanie vlastníckych vzťahov k areálu TK v 90-tych 
rokoch 20. storočia. TK sa stalo obecným podnikom. 

Využitie termálnej vody na rekreačné účely a vykurovanie skleníkov. Už v deväťdesiatych rokoch sa 
začala termálna voda využívať na vykurovanie skleníkov a pestovanie kvetov. V roku 1995 založil 
podnikateľ Branislav Oremus skleníkové hospodárstvo pod názvom Branislav Oremus – Slovkvet 
a v roku 2008 obchodnú spoločnosť Slovkvet s.r.o. V súčasnosti sa skleníky rozprestierajú na ploche 
2,6 ha a ročne sa v nich urodí takmer 800 ton paradajok a vyexpedujú z nich 4 mil. gerbier. Spoločnosť 
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sa delí o vodu z termálneho prameňa s termálnym kúpaliskom a je aj príležitostným dodávateľom 
dopestovaných kvetov pre TK. 

Koncom deväťdesiatych rokov sa areál termálneho kúpaliska postupne rozširoval a zvyšoval kvalitu 
svojich služieb. Pribudli predovšetkým autokemping, nové vstupné priestory do termálneho kúpaliska, 
zvýšil sa komfort pre návštevníkov dobudovaním priestorov na prezliekanie a prebehli opravy 
bazénov. Po roku 2000 sa realizovali  výstavba rekondično-relaxačného centra, a významnejšie 
rekonštrukčné práce na termálnom vrte a ubytovacích, stravovacích priestoroch a bazénoch 
kúpaliska. V roku 2006 bola v areáli TK zahájená výstavba nového wellnesscentra Aquamarín. V roku 
2019 bola ukončená rekonštrukcia vstupu do areálu TK. Vznikli tak nové priestory pre poskytovanie 
služieb informačného centra, čo významne prispelo k skvalitneniu a rozšíreniu služieb pre 
návštevníkov TK. 

V súčasnosti sa areál termálneho kúpaliska rozprestiera na rozlohe viac ako 10 ha a disponuje 10 
bazénmi s geotermálnou a úžitkovou vodou s teplotou 18 °C až 40 °C. Spolu s ďalším vybavením 
poskytuje ubytovacie, stravovacie ako aj  doplnkové služby vo svojich ale aj ďalších súkromných 
prevádzkach. Termálne kúpalisko Podhájska prevádzkuje vo svojom areáli wellnesscentrum, 
rekondično-relaxačné centrum, ubytovacie zariadenia ako Hotel Borinka, Kemping sv. Urbana 
a chatový komplex – bungalovy, reštauráciu Jasmín a poskytuje aj ďalšie služby ako napr. kadernícke, 
kozmetické, masérske alebo informačné služby. Od roku 1995 je obecným podnikom, ktorý významne 
prispieva do rozpočtu obce.  Úspešnosť podnikania obecnej firmy potvrdzujú rastúca návštevnosť 
kúpaliska a tržby, ktoré umožňujú ďalší rozvoj obce. 

Vplyv termálneho kúpaliska na rozvoj obce 

S rozvojom cestovného ruchu v obci sú obvykle spojené efekty, ktoré sa prejavujú v ekonomickej, 
sociálnej a environmentálnej oblasti. Pozitívne ekonomické účinky predstavuje predovšetkým 
príspevok k tvorbe hodnoty, stimulácia podnikateľskej aktivity a investícií v obci, podpora lokálnej 
zamestnanosti a kúpyschopnosti domáceho obyvateľstva alebo rast príjmov z tržieb obecného 
podniku a z miestnych daní do rozpočtu  obce. V sociálnej oblasti môže rozvoj cestovného ruchu v obci 
prispieť k rastu kvality života obyvateľov napr. rozširovaním možností pre trávenie voľného času 
nielen pre návštevníkov ale aj pre miestnych obyvateľov. Je to zároveň príležitosť pre oživenie 
tradičných remesiel a umenia. Z environmentálneho hľadiska motivuje k zvýšenej starostlivosti 
o životné prostredie, k výstavbe potrebnej novej infraštruktúry ako aj k obnove existujúcich objektov
v obci. Ako teda ovplyvnila lokalizácia termálneho kúpaliska rozvoj obce Podhájska? 

Oficiálne štatistiky uvádzajú, že aktuálne je ubytovacia kapacita zariadení v obci Podhájska na úrovni 
1215 lôžok (2018). Reálna kapacita sa odhaduje na dvojnásobok. Vývoj ubytovacej kapacity v obci má 
od 90-tych rokov rastúcu tendenciu a reaguje na stúpajúci záujem návštevníkov o pobyty pri 
termálnej vode. V roku 2018 navštívilo obec Podhájska takmer 24-tisíc návštevníkov a obec prekročila 
100-tisíc prenocovaní za jeden rok. Termálne kúpalisko zamestnáva 95 stálych a 40 – 50 sezónnych 
zamestnancov. Priamo v areáli kúpaliska podniká 57 podnikateľov predovšetkým v gastronomických 
a  obchodných prevádzkach ako aj  v doplnkových službách. Tržby TK, ktoré je obecným podnikom, sa 
za posledné desaťročie viac ako zdvojnásobili a v roku 2018 dosiahli 7 mil. EUR. Rozvoj aktivít 
termálneho kúpaliska a zvyšujúca sa návštevnosť prispeli k rozvoju podnikateľských aktivít v obci 
v nadväzných službách. Počet podnikateľov v obci vzrástol od 90-tych rokov z takmer 0 na 116 (2019).  
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Mnohí podnikatelia prišli do obce z iných lokalít už v deväťdesiatych rokoch, s rôznymi očakávaniami 
a počas svojho pôsobenia sa stretli s prekážkami, ktoré museli prekonávať. V sprievodnom videofilme 
prezentujeme názory dvoch podnikateľov v gastronomických službách, ktorí prevádzkujú svoje 
zariadenia v areáli TK. Podľa ich názoru trápi v súčasnosti podnikateľov najmä nevyhovujúca 
legislatíva upravujúca pracovnoprávne vzťahy, chýbajúci záujem o prácu, nedostatočná kvalifikácia 
zamestnancov v gastronomických službách alebo prax.  

V obci je prakticky nulová nezamestnanosť a pribúdajúce podnikateľské aktivity v obci umožňujú 
zamestnať sa aj obyvateľom okolitých obcí. Rozvoj podnikania v obci prispieva k rastu príjmov obce 
z miestnych daní, predovšetkým v ubytovacích službách vo forme dane z ubytovania. Príjmy 
z miestnych daní obec využíva na ďalší rozvoj obce a realizáciu projektov prospešných pre obyvateľov 
obce.   

Súčasnosť, aktuálne problémy a priority rozvoja obce 

Napriek úspešnému rozvoju cestovného ruchu v obci, rieši Podhájska viaceré problémy, ktoré majú 
vplyv na ďalší rozvoj obce. Podľa zástupcu starostu obce je nevyhnutné sa zaoberať predovšetkým 
dlhodobým poklesom počtu obyvateľov, ktorý sa v obci prejavuje dlhodobo.  

Za posledných 20 rokov klesol počet obyvateľov o takmer 17 %. Z hľadiska vekového zloženia žije 
v obci momentálne 10,87 % obyvateľov v predproduktívnom veku, 66,01 % obyvateľov 
v produktívnom veku a 23,11 % obyvateľov v poproduktívnom veku. Najvýznamnejšie sa zmeny 
vo vekovom zložení obyvateľov obce podpísali práve na predproduktívnej zložke obyvateľstva, ktorá 
klesla v porovnaní s rokom 1998 o 6 %. Počet obyvateľov vo veku 65 rokov a viac naopak vzrástol 
o 5,44 %. Nepriaznivý demografický vývoj spôsobuje ďalšie problémy ako napr. nízke využitie
školských zariadení.  

Aktuálne výzvy, ktoré obec Podhájska rieši: 

1. Dlhodobý  pokles počtu obyvateľov v obci.
2. Nevyhovujúca veková štruktúra obyvateľov – udržateľnosť financovania zariadení sociálnej

infraštruktúry (MŠ a ZŠ) 
3. Vysoká cena nehnuteľností, najmä pozemkov.
4. Absentujúca technická infraštruktúra – v obci chýba kanalizácia.
5. Nedoriešené odpadové hospodárstvo.
6. Čierna ekonomika – existencia neregistrovaných malých ubytovateľov a nepresná evidencia

počtu ubytovaných návštevníkov. 
7. Udržateľnosť rozvoja cestovného ruchu v obci – limity – problémy vyplývajúce z vyššej

koncentrácie návštevníkov v obci (hlučnosť, riešenie konfliktov pomocou obecnej polície – nároky 
na dodatočné financie, variabilita potrieb rôznych skupín návštevníkov...). 

8. Stagnujúca spolupráca obcí v mikroregióne.

Manažment obce intenzívne vníma tlak vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich rozvoj obce. 
Riešenia existujúcich problémov vidí v zatraktívnení podmienok pre život v obci predovšetkým pre 
mladšiu generáciu, v zmene pozemkovej politiky, vytvorení podmienok pre individuálnu výstavbu 
domov a bytov, v dobudovaní novej a skvalitnení existujúcej infraštruktúry, v ďalšej podpore rozvoja 
cestovného ruchu v obci formou spolupráce s ďalšími obcami v oblastnej organizácii cestovného ruchu 
alebo v posilnení informačných služieb pre návštevníkov obce.  
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Kde sú hranice rozvoja cestovného ruchu v obci? 

Rastúci počet návštevníkov, zvyšujúca sa kapacita areálu TK a ubytovania v obci, rast cien 
nehnuteľností, tlak na využívanie technickej infraštruktúry, strácajúci sa kľud miestnych obyvateľov 
a rozdielne potreby návštevníkov a obyvateľov môžu v budúcnosti viesť v obci k sociálnemu napätiu až 
k antagonizmu zo strany miestnych obyvateľov voči návštevníkom. Intenzívna zástavba môže viesť 
k nevratnej zmene vzhľadu a charakteru obce, nekontrolované využívanie prírodných zdrojov (termál. 
vody, pôdy) môže viesť k ich vyčerpaniu. Preto je na mieste otázka „Aké sú limity rozvoja cestovného 
ruchu v obci?“. Ako uvádza autorka Pásková (2014) limity rozvoja cestovného ruchu v území sú dané 
maximálnou mierou zaťaženia územia aktivitami cestovného ruchu, pri ktorých ešte nedochádza 
k nezvratnému zníženiu kvality prírodných ani sociálnych aspektov prostredia lokality. A to treba mať 
aj pri využívaní zdrojov v obci Podhájska na pamäti, aby sme tak predišli nezdravému vývoju 
cestovného ruchu v tomto území. 
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3. LEGISLATÍVNE PODMIENKY UPRAVUJÚCE PODNIKANIE VO VIDIECKOM
CESTOVNOM RUCHU

 Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu – typy podnikov, väzby podniku na ďalšie 
subjekty, ktoré ovplyvňujú jeho podnikanie a povinnosti podnikateľa pri založení 
podniku a počas podnikania,  

 Vybrané právne predpisy, ktoré upravujú podnikanie vo vidieckom cestovnom 
ruchu 

3.1  Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu 

Pod pojmom podnikanie sa v súlade s § 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne 
podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. 
Vo všeobecnosti podnikateľom môže byť: 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa

osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie

podľa osobitného predpisu.

Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu sa týka predovšetkým prvých dvoch skupín 
podnikateľov – osôb zapísaných v obchodnom registri a osôb, podnikajúcich na základe 
živnostenského oprávnenia (samostatne zárobkovo činné osoby, živnostníci). Každá 
z uvedených foriem podnikania má svoje výhody a nevýhody (Jarábková, 2018). Podnikanie 
na základe zápisu do obchodného registra sa uskutočňuje niektorou z foriem obchodných 
spoločností (ich prehľad uvádza obrázok 4). Podnikanie na základe živnostenského 
oprávnenia upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) 
v znení neskorších predpisov. Takouto formou môžu podnikať fyzické i právnické osoby. 
Poskytovať vybrané služby vo vidieckom cestovnom ruchu možno aj bez živnostenského 
oprávnenia alebo registrácie v obchodnom registri napr. poskytovanie ubytovacích služieb 
na základe prenájmu nehnuteľností a bytových priestorov bez poskytovania doplnkových 
služieb alebo predaj produktov z dvora. Subjekty, ktoré poskytujú tieto služby sú ale povinné 
registrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade. 

Typy obchodných spoločností: 
Verejná obchodná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným 
menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom. V Obchodnom 
zákonníku je upravená v § 76 až 92. Medzi hlavné výhody verejnej obchodnej spoločnosti patrí: jednoduché 
založenie spoločnosti, možnosť spoločníka (nie povinnosť) vložiť do spoločnosti vklad, každý zo spoločníkov 
je oprávnený podieľať sa na riadení spoločnosti. Nevýhodou spoločnosti je ručenie spoločníkov za záväzky 
spoločnosti celým ich majetkom spoločne a nerozdielne. 
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Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do 
výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti) a jeden alebo viac 
spoločníkov celým svojím majetkom (komplementári). V Obchodnom zákonníku na komanditnú spoločnosť 
odkazuje § 93 až 104. Komanditisti a komplementári majú  v spoločnosti rozdielne práva a povinnosti. Napr. 
na obchodné vedenie spoločnosti sú oprávnení iba komplementári. Vkladovú povinnosť majú len 
komanditisti. Minimálna výška vkladu komanditistu je 250 EUR. Výhodou je, že komanditista splatí svoj 
vklad, za  záväzky spoločnosti neručí. Nevýhodou je, že komplementár naopak ručí za záväzky spoločnosti 
celým svojím majetkom. 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady 
spoločníkov. Spoločnosť môže založiť minimálne jedna osoba a môže mať najviac 50 spoločníkov. Obchodný 
zákonník ju upravuje  v § 105 až 153. Spoločnosť povinne vytvára základné imanie, pričom jeho hodnota 
musí byť aspoň 5000 EUR a hodnota vkladu jedného spoločníka aspoň 750 EUR. Výhodou spoločnosti je 
obmedzené ručenie spoločníkov (do výšky svojich nesplatených vkladov zapísaných v obchodnom registri) 
a možnosť založiť spoločnosť aj jednou fyzickou osobou. Naopak nevýhodou môže byť ukončenie účasti 
v spoločnosti, v prípade sporov medzi viacerými spoločníkmi a vyššie náklady spojené so založením 
spoločnosti. 
Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou 
menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. 
Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. V Obchodnom zákonníku je upravená v § 154 až 220 a. Spoločnosť 
môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. 
Spoločnosť vytvára základné imanie, pričom minimálna hodnota základného imania spoločnosti je 25 000 
EUR. Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti. Výhodou je, že za záväzky spoločnosti neručí. 
Nevýhodou časová a organizačná náročnosť založenia spoločnosti a výška s tým spojených nákladov, 
minimálna výška základného imania a náročné riadenie spoločnosti. Podniky vidieckeho cestovného ruchu, 
vzhľadom na prevažujúcu veľkosť (malé podniky) a rodinný typ podniku,  nevyužívajú túto formu podnikania. 
Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo 
zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Musí mať najmenej päť 
členov; to neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby. Družstvo je právnickou osobou. Povinne si 
vytvára základné imanie, ktorého minimálna hodnota je stanovená na 1250 EUR. Družstvo je upravené v § 
221 až 260 Obchodného zákonníka. Výhodami uvedenej formy podnikania sú najmä skutočnosti, že členovia 
družstva neručia za záväzky družstva, otvorenosť družstva pre vstup nových členov do družstva, ako aj pre 
ukončenie členstva v družstve, bez zmien vo vnútorných predpisoch. 

Obrázok 4: Podnikanie na základe zápisu do obchodného registra 
Zdroj: spracované podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a Jurčová et al. 2014. 

Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia predpokladá podnikanie osôb, ktoré 
podnikajú iba na základe živnostenského oprávnenia v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Tieto osoby nemajú zákonom stanovenú
povinnosť zapísať sa do obchodného registra. Môže ísť o fyzické, ale aj o právnické osoby. 
Živnostenské podnikanie má podľa Jurčovej et al. (2014) viac výhod, z ktorých možno uviesť 
napr. nízke náklady spojené so získaním živnostenského oprávnenia, možnosť  jednoducho 
a rýchlo získať živnostenské oprávnenie, nie je potrebné preukázať počiatočný vklad do 
podnikania, jednoduchosť riadenia a administratívy podniku, možnosť vedenia 
jednoduchého účtovníctva alebo vyššia flexibilita pri prevádzkovaní podnikateľskej činnosti. 
Nevýhodou je skutočnosť, že živnostník zodpovedá za svoje záväzky v plnom rozsahu t. j. 
celým svojím majetkom. 

Okrem slovenských fyzických a právnických osôb v oblasti podnikania vo vidieckom cestovnom ruchu môžu na 
Slovensku vyvíjať svoje podnikateľské aktivity i zahraničné osoby, či už právnické alebo fyzické. Podnikať 
podľa Obchodného zákonníka SR môžu prostredníctvom:  

1. Podniku zahraničnej osoby – pripadá do úvahy ak cudzinec nie je v mieste, kde má trvalý pobyt
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podnikateľom, prípadne ak je podnikateľom v mieste trvalého pobytu, ale má v úmysle na Slovensku 
podnikať v inom predmete podnikania ako v mieste trvalého pobytu,  

2. Organizačnej zložky zahraničnej osoby – ktorú si cudzinec založí v prípade, že v mieste svojho
trvalého pobytu je podnikateľom v tom istom predmete podnikania, v akom plánuje podnikať 
na Slovensku 

Podľa ustanovenia § 21 ods. 4 Obchodného zákonníka zahraničné osoby majú povinnosť dať sa zapísať do 
obchodného registra, z čoho vyplýva, že oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť tejto osobe vzniká až 
zápisom do obchodného registra. Povinnosť zápisu do obchodného registra sa nevzťahuje na fyzické osoby 
s bydliskom v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo z členských štátov OECD.  
     Nakoľko vyššie uvedené postupy sú spojené s administratívnymi a finančnými prekážkami, je vhodné 
spomenúť i možnosť poskytovať služby a teda i služby vo vidieckom cestovnom ruchu cezhranične, čo je 
oslobodené od celého radu administratívnych procedúr. Cezhraničný poskytovateľ služieb má právo 
poskytovať služby v hostiteľskom štáte na základe oprávnenia na podnikanie, ktoré mu udelil orgán 
domovského štátu. Regulácia cezhraničného poskytovania služieb vyplýva zo Smernice EP a Rady o službách 
na vnútornom trhu 2006/123/ES z 12.12.2006 a proces realizácie zásady slobodného pohybu služieb 
v Slovenskej republike dokončil zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorý transponoval smernicu do právneho poriadku Slovenskej republiky. Je potrebné 
uviesť, že sa nevzťahuje úplne na všetky druhy poskytovaných služieb ale vo svojich ustanoveniach uvádza 
negatívny výpočet služieb, ktoré sú z jeho pôsobnosti vylúčené.  
     Záverom treba povedať, že základným znakom cezhraničného poskytovania služieb je dočasnosť takéhoto 
poskytovania, ktorá platí i napriek tomu, že oznámenie poskytovateľa, že bude poskytovať takéto služby, má 
neobmedzenú platnosť.  

Podnikateľský subjekt pri vzniku, bežnom prevádzkovaní a zániku resp. zrušení 
podnikateľskej činnosti vstupuje do vzťahov s rôznymi subjektmi – organizáciami, úradmi, 
podnikateľskými subjektmi, zamestnancami alebo návštevníkmi (detailnejšie obrázok 5).  

Obrázok 5: Subjekty, s ktorými prichádza do kontaktu podnikateľský subjekt počas 
podnikania  

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Jarábková (2018). 
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Práva ale predovšetkým povinnosti podnikateľa voči uvedeným subjektom upravujú rôzne 
právne predpisy. Tým, z nášho pohľadu najvýznamnejším, venujeme pozornosť 
v nasledujúcom texte. 
Založenie podniku cestovného ruchu predpokladá v prvom rade získanie živnostenského 
oprávnenia na realizáciu podnikateľskej činnosti (alebo viacerých činností zabezpečovaných 
v rámci podniku cestovného ruchu). Záujemca o podnikanie, preto ohlasuje živnosť resp. 
žiada o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Živnostenskom úrade. Fyzická 
osoba ohlasuje prevádzkovanie živnosti živnostenskému úradu príslušnému podľa svojho 
bydliska, právnická osoba podľa svojho sídla. Ohlásenie prevádzkovania živnosti sa môže 
zrealizovať osobným ohlásením (osobná návšteva živnostenského úradu) alebo 
elektronickým ohlásením (elektronicky, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy 
www.slovensko.sk). Ak sa záujemca o podnikanie rozhodne osobne ohlásiť živnosť, musí 
osobne navštíviť, podľa bydliska fyzickej osoby (alebo sídla právnickej osoby) miestne 
príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, ktorý plní v súčasnosti úlohy JKM. 
Zároveň vyplní formulár ohlásenia živnosti pre fyzickú osobu alebo formulár ohlásenia 
živnosti pre právnickú osobu. Formuláre obsahujú osobné údaje žiadateľa, údaje o predmete 
podnikania, súhlas zodpovedného zástupcu k vybraným predmetom podnikania, údaje 
potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov. Fyzickej osobe, ktorá podniká, a nie je 
prihlásená k povinnému zdravotnému poisteniu, vznikne povinnosť podať prihlášku na 
verejné zdravotné poistenie do svojej poisťovne do ôsmich dní od začatia podnikania 
a registrovať sa na daňovom úrade do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, 
v ktorom vzniklo oprávnenie podnikať. Súčasťou formulára ohlásenia živnosti pre FO je 
tlačivo pre prihlášku na verejné povinné  zdravotné poistenie a formulárov ohlásenia živnosti 
pre FO ako aj PO prihláška k registrácii daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby.  V závislosti 
od typu živnosti je nevyhnuté preukázať splnenie odbornej spôsobilosti, a preto je potrebné 
doložiť doklady, ktoré vyžaduje živnostenský zákon. Právnické osoby, vo formulári ohlásenia 
živnosti pre PO, uvádzajú obchodné meno spoločnosti, jej právnu formu, sídlo, informácie 
o štatutárnom orgáne a prikladajú úradne overený originál spoločenskej zmluvy alebo
zakladateľskej listiny. JKM môže, ak PO o to požiada, podať namiesto spoločnosti návrh na 
zápis do obchodného registra zároveň s ohlásením živnosti. Ďalej je potrebné k formuláru 
ohlásenia živnosti FO alebo PO priložiť aj doklad o zaplatení správneho príp. súdneho 
poplatku (Jarábková, 2018). 

Jednotné kontaktné miesto (JKM) 
poskytuje informácie o: 
a) všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území
Slovenskej republiky, 
b) postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu
k poskytovaniu služieb, 
c) kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach
podnikania a poskytovania služieb, a na iné subjekty, 
d) možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb,
e) všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo
s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb. 
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prijíma: 
a) ohlásenia živnosti,
b) údaje a doklady vrátane správnych poplatkov,
c) údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka,
d) údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny
platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia, 
e) údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov
do obchodného registra, 
f) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

 Jednotné kontaktné miesto predložené údaje preverí a zapíše do informačného systému jednotných
kontaktných miest a zodpovedá za ich správnosť.

 Jednotné kontaktné miesto prijaté údaje a doklady zasiela v elektronickej podobe bezodkladne
príslušnému orgánu;

 K zasielaným údajom a dokladom pripojí jednotné kontaktné miesto pridelené identifikačné číslo,
a ak to vyžadujú osobitné zákony, aj výpis z registra trestov alebo informáciu o bezúhonnosti
dotknutých fyzických osôb.

 Zdroj: § 66 ba Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

Po ohlásení živnosti Živnostenský úrad preskúma, či ohlásenie spĺňa všetky náležitosti a či 
žiadateľ splnil podmienky pre vydanie živnostenského oprávnenia. Ak je všetko splnené, 
živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch 
pracovných dní. 

Podmienky prevádzkovania živností upravuje Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon rozlišuje všeobecné 
a osobitné podmienky prevádzkovania živností FO a PO. Všeobecné podmienky sú: 
dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Osobitnými 
podmienkami prevádzkovania živnosti sú odborná alebo iná spôsobilosť podľa 
živnostenského zákona alebo osobitných predpisov, ak ju živnostenský zákon vyžaduje. 
V prípade právnickej osoby musí všeobecné podmienky splniť štatutárny orgán PO, 
zároveň všeobecné a osobitné podmienky musí splniť jej zodpovedný zástupca. Zodpovedný 
zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorá odborne garantuje 
prevádzkovanie živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti 
v pracovnom pomere k podnikateľovi; to neplatí, ak je ním za podmienok upravených 
osobitným zákonom manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom 
rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen, a ak ide 
o obec, jej starosta.

Podľa § 32 Živnostenského zákona sa delia živnosti podľa predmetu podnikania na: 

 obchodné,
 výrobné,
 poskytujúce služby.

Ohlasovacie živnosti sa podľa podmienok prevádzkovania živnosti (§ 19 Živnostenského 
zákona) delia na: 
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 remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná
vyučením v odbore,

 viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
 voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť

ustanovená.

Činnosti súvisiace s podnikaním vo vidieckom ruchu patria k rôznym druhom živností a preto 
vyžadujú aj splnenie rôznych podmienok (predovšetkým osobitných podmienok), kladených 
na podnikateľa. Zaradenie konkrétnych činností, ktoré súvisia s podnikaním vo vidieckom 
cestovnom ruchu k jednotlivým druhom živností uvádza časť „Produkt vidieckeho 
cestovného ruchu“. 

3.2  Vybrané právne predpisy, ktoré upravujú podnikanie vo vidieckom 
cestovnom ruchu 

Skôr ako začne podnikateľ vykonávať podnikateľskú činnosť by sa mal oboznámiť 
s hygienickými požiadavkami na objekty a priestory, v ktorých bude poskytovať služby, 
na vlastný proces výroby alebo poskytovania služieb a na zamestnancov. Tieto požiadavky 
upravuje rámcovo Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov a ďalšie 
vykonávacie predpisy, podľa typu zariadenia.  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na telovýchovno-športové zariadenia, 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na zotavovacie podujatia,
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na zariadenia pre deti a mládež 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na zariadenia spoločného stravovania 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení neskorších predpisov 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie 
zariadenia 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, 
kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov 
a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú  
na kúpanie v znení neskorších predpisov 

Z uvedených predpisov o. i. vyplýva povinnosť prevádzkovateľa zariadenia vypracovať 
prevádzkový poriadok a tento predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva 
(príslušnému podľa umiestnenia prevádzkarne) na schválenie. Pre schválenie prevádzkového 
poriadku je nevyhnutné podať žiadosť spolu s dokladom o oprávnení podnikať a jeho kópiou 
a dokladom o zaplatení správneho poplatku. Prevádzkový poriadok predstavuje súhrn 
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opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu zdravia v zariadení, v ktorom existuje 
riziko. Náležitosti prevádzkového poriadku sú upravené vo vykonávacích predpisoch pre 
každý typ zariadenia poskytujúceho služby v cestovnom ruchu odlišne. Ako príklad možno 
uviesť prevádzkový poriadok ubytovacieho a stravovacieho zariadenia. Prevádzkový poriadok 
musí mať prevádzkovateľ zariadenia permanentne k dispozícii v prevádzkarni k nahliadnutiu 
a pre účely kontroly z úradu verejného zdravotníctva.  

Prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania obsahuje: 

 identifikačné údaje prevádzkarne,
 identifikačné údaje prevádzkovateľa,
 charakteristika prevádzkarne (typ – reštaurácia, pizzeria, bufet atď.),
 charakter prevádzky (či je prevádzka určená pre verejnosť / uzatvorenú skupinu, skupina populácie),
 rozsah činnosti (výroba/podávanie nápojov/jedál, počet pokrmov, suroviny, systém sledovania výživovej

hodnoty
 dispozičné riešenie prevádzky (základné členenie, stoličková kapacita, nákres v grafickej forme,

vyznačenie miestností – podáva sa ako príloha poriadku), + vybavenie technologickým zariadením (do
nákresu),

 inžinierske siete a odpady – napojenie na zdroj pitnej vody + dokumentácia preukazujúca zdravotnú
neškodnosť pitnej vody  – podáva sa ako samostatná príloha poriadku, zásobovanie teplou vodou,
napojenie na kanalizáciu + dokumentáciu preukazujúcu likvidáciu tekutých odpadov – podáva sa ako
samostatná príloha, nakladanie s tuhými odpadmi,

 personálne zdroje – zodpovednosti zamestnancov
 určenie, zavedenie a zachovanie trvalého postupu HACCP,
 sanitačný program

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia musí obsahovať: 

 identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia,
 druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb,
 podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov

ubytovacieho zariadenia,
 spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny,
 spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia,
 postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu,
 postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov,
 spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia

a dezinfekcie

Počas podnikania prichádza podnikateľ do kontaktu s rôznymi daňovými predpismi, ktoré 
upravujú  rôzne typy daní – daň z príjmov, DPH, daň z motorových vozidiel, spotrebná daň 
a miestne dane. Ich správcom je daňový, colný a obecný úrad. Vzhľadom na rozsiahlosť 
problematiky sa stručne zmienime len o vybraných daniach. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov upravuje daň z príjmov FO a PO, ako aj spôsob 
platenia a vyberania dane. Vo vidieckom cestovnom ruchu prevažujú malé rodinné podniky, 
t. j. FO, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia preto sa predmetom dane 
stávajú predovšetkým príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, 
z prenájmu a z použitia diela a iného umeleckého výkonu. K týmto príjmom podľa § 6 patria: 
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- príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, 
- príjmy zo živnosti, 
- príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, 
- príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej 

spoločnosti. 

Podľa § 6 ods. 3 sú predmetom zdanenia aj príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov 
z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. 

Príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj: 

- príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka, 
- úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti 

s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, 
- príjem z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku, 
- výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom 

nakladania s jeho obchodným majetkom. 

V zmysle § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov má FO 
a PO, ktorá získa na území SR povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, 
registračnú povinnosť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala 
oprávnenie podnikať. Registračnú povinnosť má aj FO, ktorá začala vykonávať inú 
samostatnú zárobkovú činnosť alebo na území SR prenajala nehnuteľnosť  okrem pozemku. 

Spotrebné dane zahŕňajú dane z alkoholických nápojov (vína, piva a liehu), tabakových 
výrobkov a minerálnych olejov. Správcom spotrebných daní sú colné úrady. 

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upravuje druhy miestnych daní 
a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Správu daní 
vykonávajú obce. Obce môžu upraviť sadzbu podľa miestnych podmienok všeobecne 
záväznými nariadeniami. K miestnym daniam, ktoré súvisia s podnikaním vo vidieckom 
cestovnom ruchu patria: 

 daň z nehnuteľností,

 daň za užívanie verejného priestranstva,

 daň za ubytovanie,

 daň za predajné automaty,

 daň za nevýherné hracie prístroje

vrátane miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových 
priestorov v bytovom dome. Predmetom dane z pozemkov sú: orná pôda, chmeľnice, vinice, 
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ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky 
využívané vodné plochy a stavebné pozemky. Daň zo stavieb sa vzťahuje na stavby 
na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, stavby 
na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané 
na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu, chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže, stavby 
hromadných garáží, stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou, priemyselné stavby, 
stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie 
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, stavby na ostatné podnikanie 
a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním 
a so zárobkovou činnosťou a ostatné stavby. 

Zákon určuje minimálne sadzby dane z nehnuteľnosti, ktorej podliehajú pozemky a stavby – 
daň z pozemkov ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 % a  ročná sadzba dane zo stavieb je 
0,033 EUR za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. Obec môže všeobecne záväzným 
nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo 
v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé skupiny pozemkov 
a druhy stavieb. 

Daň za užívanie verejného priestranstva súvisí s osobitným užívaním verejného 
priestranstva v obci. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky 
vo vlastníctve obce. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie 
zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, 
predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie 
skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne na pozemkoch 
obce. Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva určuje obec v eurách za každý, aj 
začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý, aj začatý deň. 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby 
v ubytovacom zariadení.   Základom dane je počet prenocovaní. Sadzbu dane stanovuje 
obec, všeobecne záväzným nariadením, na osobu a prenocovanie.  

Daň za predajné automaty sa týka prístrojov a automatov, ktoré vydávajú tovar za odplatu 
a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. K sortimentu predávaných výrobkov 
prostredníctvom predajných automatov patria aj studené a teplé nápoje, pekárske 
a cukrárske výrobky, výrobky studenej kuchyne príp. iný doplnkový sortiment, ktorý môže 
byť určený návštevníkom v ubytovacích zariadeniach alebo v pohostinských odbytových 
strediskách. Základom dane je počet predajných automatov a sadzbu dane stanovuje obec, 
formou všeobecne záväzného nariadenia, za jeden predajný automat a kalendárny rok. 

Daň za nevýherné hracie prístroje súvisí s prevádzkovaním nevýherných hracích prístrojov, 
ku ktorým patria elektronické prístroje na počítačové hry a mechanické prístroje, 
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elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry, za odplatu, pričom tieto 
hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných 
verejnosti. V praxi sú často umiestnené v pohostinských odbytových strediskách. Základom 
dane je počet prístrojov a sadzbu dane určuje obec, formou všeobecne záväzného 
nariadenia, za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok. 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí podnikateľ, ktorý 
užíva nehnuteľnosť alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
na účel podnikania. Poplatok sa platí za zber a nakladanie s komunálnym odpadom, jeho 
zložkami, triedený zber komunálneho odpadu a nakladanie s drobným stavebným odpadom. 
Výšku poplatku stanoví obec vo svojom VZN ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnach 
dní v zdaňovacom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov. Pritom pri 
výpočte ukazovateľa produkcie komunálnych odpadov v ubytovacích alebo stravovacích 
zariadeniach vychádza zo súčtu priemerného počtu miest na poskytovanie služby.  

Vybrané daňové predpisy súvisiace s podnikaním vo vidieckom cestovnom ruchu: 
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších 
predpisov 
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších 
predpisov 
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

Kontrolu dodržiavania predpisov upravujúcich podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu 
zabezpečujú kontrolné orgány. Počas výkonu podnikateľskej činnosti sa podnikateľský 
subjekt môže stretnúť najmä s kontrolou zo strany živnostenského úradu, daňového úradu, 
colného úradu, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Slovenskej obchodnej inšpekcie 
a inšpekcie práce. 

Kontrolu dodržiavania povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo Živnostenského 
zákona a zo súvisiacich právnych predpisov vykonáva Živnostenský úrad v sídle kraja. 
Kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek kladených na rôzne typy zariadení 
a organizovaných podujatí, ktoré upravuje  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov zabezpečuje 
regionálny úrad verejného zdravotníctva. Daňovú kontrolu vykonáva obvykle správca dane. 
V závislosti od typu dane, ním môže byť daňový úrad, colný úrad alebo obec. Obec je 
správcom miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za ubytovanie, daň za užívanie 
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verejného priestranstva a pod.), ktoré sa týkajú aj podnikateľov podnikajúcich v obci. 
Kontrola zo strany obce sa zameriava predovšetkým na preverenie správnosti určenia výšky 
základu dane a výšky dane. Kontrola daňového úradu preveruje dokumentáciu súvisiacu 
s podnikaním podnikateľského subjektu resp. doklady, ktoré vecne súvisia s kontrolovanou 
daňou. Často ide o: hlavnú knihu, denník, faktúry, zmluvy týkajúce sa transakcií, ktoré mali 
vplyv na kontrolovanú daň, dodacie listy, protokoly o prijatí, protokoly o preprave, 
pokladničné doklady príp. podpornú dokumentáciu (napr. fotodokumentáciu, e-mailovú 
komunikáciu a pod.). Daňová kontrola sa vykonáva  v mieste podnikania kontrolovaného 
subjektu alebo v sídle podnikateľského subjektu. Orgánom zaisťujúcim trhový dozor 
v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej 
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len SOI). 
V súvislosti s poskytovaním služieb podnikmi vidieckeho cestovného ruchu SOI preveruje či 
zistený skutočný stav zodpovedá predpísanému tzn. 

 či výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, najmä či sa predávajú a poskytujú bezpečné, v správnom
množstve, miere, hmotnosti a kvalite,

 dodržiavanie cenových predpisov pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb
konečnému spotrebiteľovi,

 dodržiavanie času predaja,
 dodržiavanie podmienok skladovania a dopravy výrobkov,
 dodržiavanie ostatných podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi

predpismi na vykonávanie veľkoobchodnej, distribučnej, maloobchodnej činnosti, na
poskytovanie služieb, najmä služieb cestovného ruchu, časovo vymedzeného užívania
ubytovacích zariadení, poskytovania dlhodobých rekreačných služieb, ich výmeny
a sprostredkovania ich ďalšieho predaja vrátane vedľajších zmlúv, a ubytovacích
služieb a služieb informačnej spoločnosti.

Inšpekcia práce vykonáva dohľad nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, predpisov 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržiavaním predpisov z oblasti sociálnej
legislatívy v doprave a dodržiavaním zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce. 
K dôležitým pracovnoprávnym predpisom, ktoré je povinný zamestnávateľ dodržiavať patria 
predovšetkým: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov 
a zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 
predpisov.  

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s výkonom inšpekcie upravuje zákon č. 125/2006 Z. z. 
o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov.
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Inšpektorát práce sa zameriava na kontrolu dokladov: 
 osobné spisy zamestnancov (pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného

pomeru vrátane dodatkov a príloh k týmto zmluvám a dohodám), 
 originály dokladov o prihlásení zamestnancov do Sociálnej poisťovne,
 mzdové listy zamestnancov,
 výplatné pásky zamestnancov vrátane dokladov o ich prevzatí,
 doklady preukazujúce vyplatenie miezd alebo odmien zamestnancom,
 evidenciu pracovného času zamestnancov,
 doklady o zabezpečení stravovania zamestnancov,
 doklady o skončení pracovného pomeru,
 doklady o poskytnutí cestovných náhrad,

 zoznam zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a zamestnancov pracujúcich na základe
dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s uvedením ich pracovnej pozície

Podnikateľ podnikajúci v službách cestovného ruchu vstupuje aj do vzťahov s obchodnými 
partnermi. Tieto vzťahy ošetrujú rôzne typy zmlúv, ktoré sú upravené v Obchodnom 
zákonníku napr. kúpna zmluva, zmluva o sprostredkovaní, mandátna zmluva alebo  zmluva 
o úvere.

Zmluvné vzťahy medzi podnikateľom a návštevníkom upravuje predovšetkým zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov napr. kúpna zmluva, 
nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní,  zmluva o obstaraní zájazdu, poistná zmluva a zmluva 
o združení.

Zmluva o ubytovaní 
Uzatvorením zmluvy o ubytovaní vznikne objednávateľovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné 
ubytovanie na dohodnutú dobu alebo na dobu vyplývajúcu z účelu ubytovania v zariadení na to určenom. 
Objednávateľ je povinný za ubytovanie a služby s ním spojené zaplatiť ubytovateľovi cenu ubytovania 
v lehote upravenej ubytovacím poriadkom. Ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli 
na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých 
poskytovanie je s ubytovaním spojené. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu 
na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených 
s ubytovaním. Ďalšie práva a povinnosti, ktoré vyplývajú ubytovanému môže konkretizovať ubytovací 
poriadok. 

Zmluva o obstaraní zájazdu 
Zmluvou o obstaraní zájazdu sa obstarávateľ (cestovná kancelária) zaväzuje, že objednávateľovi obstará 
vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd), a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí 
dohodnutú cenu. Zmluva musí mať písomnú formu alebo inú vhodnú formu a musí spĺňať zákonom 
predpísané náležitosti (označenie zmluvných strán, charakteristiku zájazdu, cenu zájazdu, lehotu a spôsob, 
akým má objednávateľ uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie,výšku 
zmluvných pokút a ďalšie náležitosti týkajúce sa platieb za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene 
zájazdu, kvality ubytovania, dopravy, spôsobu a rozsahu  stravovania, podmienok pre odstúpenie od zmluvy 
a ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú. Cestovná kancelária je povinná objednávateľovi 
odovzdať spolu so zmluvou doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku vystavený poistiteľom. 

Zdroj: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

Špeciálne sa zmluvami, ktoré upravujú poskytovanie niektorých služieb cestovného ruchu 
spotrebiteľovi zaoberá zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní 
niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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Zmluvy o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu: 
Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení 
Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne do užívania jedno alebo viac ubytovacích 
zariadení s možnosťou nocľahu na čas dlhší ako jedno pobytové obdobie, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí 
dohodnutú odplatu. Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení sa uzatvára na čas dlhší ako 
jeden rok. 
Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb 
Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi poskytne najmä zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, a to 
samostatne alebo v spojení s cestovnými službami alebo inými službami, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí 
dohodnutú odplatu. Zmluva o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb sa uzatvára na čas dlhší ako jeden 
rok. 
Zmluva o účasti vo výmennom systéme 
Zmluvou o účasti vo výmennom systéme sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi umožní účasť 
vo výmennom systéme, a spotrebiteľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odplatu. 
Zmluva o sprostredkovaní ďalšieho predaja 
Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že obstará spotrebiteľovi uzavretie zmluvy o časovo vymedzenom užívaní 
ubytovacích zariadení alebo zmluvy o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, a spotrebiteľ sa zaväzuje, 
že zaplatí dohodnutú odplatu vtedy, ak predaj sprostredkoval predávajúci. 

Zdroj: Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon definuje jednotlivé typy zmlúv a ich náležitosti (o. i. napr. povinnou neoddeliteľnou 
súčasťou zmlúv, ktoré upravujú poskytovanie niektorých služieb cestovného ruchu, je 
vyplnený informačný formulár a vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy). 

V neposlednom rade vstupuje podnikateľ do vzťahov so svojimi zamestnancami. Túto oblasť 
vzťahov nazývame pracovno-právnymi vzťahmi a sú upravené zákonom č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Zákonník práce definuje závislú prácu 
a rozlišuje základné pracovnoprávne vzťahy t. j. pracovný pomer a pracovné vzťahy 
vznikajúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Závislá 
práca je v tejto súvislosti práca, vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa 
a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov 
zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Zavedenie 
definície závislej práce do Zákonníka práce bolo potrebné najmä z toho dôvodu, že v praxi 
dochádzalo k tomu, že namiesto zamestnancov (hoci vykonávali závislú prácu) boli 
angažované fyzické osoby na základe rôznych občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych 
zmlúv (Jurčová et al., 2014). Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom 
pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru). Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou 
medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zákonník práce v § 43 uvádza obsahové 
náležitosti pracovnej zmluvy, pritom rozlišuje podstatné, pravidelné a ďalšie obsahové 
náležitosti zmluvy (ktoré si môžu účastníci dohodnúť). 
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Náležitosti pracovnej zmluvy: 
a) podstatné

 druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
 miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
 deň nástupu do práce,
 mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

b) pravidelné
 výplatné termíny,
 pracovný čas,
 výmera dovolenky,
 dĺžka výpovednej doby.

c) ďalšie
 skúšobná doba
 trvanie pracovného pomeru,
 súhlas s vysielaním na pracovnú cestu,
 úprava pracovného času,
 dohoda o zvýšení kvalifikácie,
 dohoda o hmotnej zodpovednosti,

 ďalšie hmotné výhody.
Zdroj: Spracované podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

V dôsledku sezónnosti sa v cestovnom ruchu stretávame často s prechodne zvýšenou 
potrebou práce počas niektorých období v roku. Pre uvedený účel má zamestnávateľ 
možnosť uzatvoriť  so zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú alebo dohody 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru – dohodu vykonaní práce, dohodu o pracovnej 
činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov by mal zamestnávateľ uzatvárať 
so zamestnancom výnimočne, občasne ak je rozsah prác malý a je neefektívne uzatvárať 
klasický pracovný pomer (Jurčová et al., 2014). 

Dohodu o vykonaní práce uzatvára zamestnávateľ s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), 
na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa 
započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní 
práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov. Dohoda o vykonaní práce musí byť 
písomná a  musí v nej byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa 
má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení 
a odovzdaní práce. 
Dohodu o brigádnickej práci študentov uzatvára zamestnávateľ s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka 
strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov 
veku. Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín 
týždenne v priemere. Dohoda musí mať písomnú formu a musí v nej byť uvedené: dohodnutá práca, 
dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda 
uzatvára. Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. 
Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý 
nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. 
Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín 
týždenne. Dohoda musí mať písomnú podobu a musí obsahovať dohodnutú prácu, odmenu za vykonanú 
prácu, rozsah pracovného času a dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára. Dohoda o pracovnej činnosti sa 
uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.  Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená 
najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. 

Zdroj: § 223 až § 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
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Kontrolné otázky: 

1. Uveďte akou formou možno podnikať vo vidieckom cestovnom ruchu a objasnite
výhody a nevýhody spojené s podnikaním v rámci jednotlivých foriem podnikania.

2. Stručne popíšte postup podnikateľa pri založení podniku cestovného ruchu.
3. Ako môže záujemcovi o podnikanie pri založení podniku cestovného ruchu pomôcť

jednotné kontaktné miesto?
4. Aké povinnosti vyplývajú pre podnikateľa vo vidieckom cestovnom ruchu na úseku

hygieny?
5. Uveďte a stručne charakterizujte miestne dane, ktoré súvisia s podnikaním

vo vidieckom cestovnom ruchu.
6. S ktorými kontrolnými orgánmi sa stretáva podnikateľ podnikajúci v službách

cestovného ruchu v praxi?
7. Vymenujte typy zmlúv, ktoré využíva podnikateľ vo vidieckom cestovnom ruchu

v styku s obchodnými partnermi a spotrebiteľmi?
8. Charakterizujte základné pracovnoprávne vzťahy v súlade so Zákonníkom práce

a uveďte akým spôsobom môžu byť ošetrené v podniku cestovného ruchu.
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4. PRODUKT VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU

 Produkt vidieckeho cestovného ruchu 

 Poskytovanie služieb vo vidieckom cestovnom ruchu – ubytovacie služby, 
stravovacie služby, služby voľného času a ďalšie služby poskytované v rámci 
vidieckeho cestovného ruchu, osobitosti  služieb, materiálno-technické, hygienické 
a personálne podmienky poskytovania služieb, spolupráca v cieľovom mieste 

 Destinácia ako produkt vidieckeho cestovného ruchu – príklady tematicky 
zameraných produktov vo vidieckom cestovnom ruchu 

 Gastronómia ako súčasť produktu vidieckeho cestovného ruchu – pojem 
gastronómia, gastronomický cestovný ruch,  gastronomická hodnota, motívy pre 
účasť na gastronomickom cestovnom ruchu 

 Stratégie rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v destinácii 

4.1  Produkt vidieckeho cestovného ruchu 

V širšom kontexte predstavuje produkt “všetko”, čo možno na trhu ponúknuť a môže 
uspokojiť potrebu alebo požiadavku zákazníka. Produktom tak možno chápať hmotné 
predmety, služby, osoby, miesta, organizácie alebo myšlienky (Kotler, 1994). Vo vidieckom 
cestovnom ruchu predstavuje produkt predovšetkým súbor služieb, ktoré poskytujú cieľové 
miesto (vidiecka obec), podniky cestovného ruchu a ďalšie organizácie cestovného ruchu 
v cieľovom mieste. Reprezentuje balík služieb, ktorý má schopnosť uspokojiť špecifické 
potreby návštevníka, a ktorý vníma návštevník ako jeden celok. 

V užšom kontexte možno produktom vidieckeho cestového ruchu rozumieť jednotlivú službu 
(alebo výrobok), ktorú poskytuje podnik návštevníkovi vo vidieckom cestovnom ruchu. 
Službami, ktoré poskytujú podniky v rámci vidieckeho cestovného ruchu môžu byť: 
ubytovacie, stravovacie, animačné, dopravné, informačné, sprostredkovateľské, športovo-
rekreačné, kultúrne, obchodné a iné služby. Nakoľko návštevník ale takmer  nikdy nevyužíva 
počas pobytu v cieľovom mieste len jednu službu, ale väčšinou požaduje zabezpečenie 
viacerých na seba nadväzujúcich  služieb, je nevyhnutné, aby podniky cestovného ruchu 
v cieľovom mieste spolupracovali a ponúkli na trhu spoločný product (Jarábková, 2018). 
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4.2  Poskytovanie služieb vo vidieckom cestovnom ruchu 

4.2.1  Ubytovacie služby vo vidieckom cestovnom ruchu 

Základné služby poskytované v rámci vidieckeho cestovného ruchu tvoria ubytovacie 
a stravovacie služby. Ubytovacie služby poskytujú ubytovacie zariadenia lokalizované 
vo vidieckom prostredí. Ich charakteristickými znakmi sú: 

 nízka kapacita ubytovacieho zariadenia,
 decentralizované ubytovanie,
 komorné, takmer rodinné prostredie – rodinné podniky,
 ponuka individuálnych aktivít pre ubytovaných hostí,
 blízky vzťah k prírode (použité materiály pri výstavbe, kapacita, lokalita, okolie).

Na všetky ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby v rámci vidieckeho cestovného 
ruchu sa vzťahujú ustanovenia Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní 
do kategórií a tried. Táto právna norma vymedzuje a charakterizuje jednotlivé druhy 
ubytovacích zariadení, ktoré môžu na území SR poskytovať ubytovacie služby (tabuľka 7). 
K malokapacitným ubytovacím zariadeniam, ktoré poskytujú služby na vidieku možno zaradiť 
predovšetkým penzión, apartmánový dom a ubytovanie v súkromí. Chatová osada 
a kemping sú špecifické druhy ubytovacích zariadení, ktoré sú svojím charakterom (nárokmi 
na plochu, lokalitu, zameraním na cieľovú skupinu návštevníkov), typom ubytovacích 
objektov a doplnkovým vybavením tiež naviazané na vidiecke prostredie.   

Tabuľka 7: Druhy (kategórie) ubytovacích zariadení v SR 

Druhy ubytovacích zariadení: 
Hotel 
Garni hotel 
Horský hotel 
Motel 
Botel 
Penz 

ión 
Apartmánový dom 
Turistická ubytovňa 
Chatová osada 
Kemping 
Táborisko 
Ubytovanie v súkromí 

Druhy ubytovacích zariadení na vidieku: 

Penzión 
Apartmánový dom 

Chatová osada 
Kemping 

Ubytovanie v súkromí 

Zdroj: Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky 
na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried 
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Ubytovacie zariadenia na vidieku patria prevažne do skupiny parahotelových ubytovacích 
zariadení. Od hotelových zariadení sa líšia svojou obmedzenou kapacitou, vybavením 
ubytovacích priestorov, rozsahom a zabezpečením stravovacích a doplnkových služieb 
a možnosťou prevádzkovať ubytovacie zariadenie sezónne. Každé ubytovacie zariadenie je 
povinné splniť všeobecné požiadavky na ubytovacie zariadenia, ktoré vyplývajú z Vyhlášky 
Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z. a hygienické požiadavky vyplývajúce 
zo Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o požiadavkách na byty
nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

Všeobecné požiadavky na ubytovacie zariadenia 
 viditeľné označenie ubytovacích zariadení a prístupnosť zariadenia pre hostí počas 24 hod.
 zverejnený cenník služieb
 označenie priestorov v ubytovacom zariadení
 odev zamestnancov
 výmena posteľnej bielizne (zelený program)
 telefón v zariadení prístupný hosťom (viacjazyčný návod na obsluhu, čísla kontaktov

na políciu, lekársku, zdravotnú službu, hasičskú jednotku a linku tiesňového volania)
 označenie izieb a únikovej cesty
 príležitostné a poschodové lôžka, zatemniteľné okná,
 miestnosti, ktoré používa hosť individuálne majú aspoň jedno elektrické svietidlo ovládané

pri vstupe, vykurovanie vo vykurovacom období
 funkčnosť a čistota vnútorného vybavenia ubytovacieho zariadenia
 účinné vetranie a ľahko umývateľné dlážky a steny v hygienických zariadeniach
 príjazd motorovým vozidlom

Zdroj: Spracované podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. 

Vnútorné prostredie budov 
 musí spĺňať požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie a vykurovanie, požiadavky

na osvetlenie, preslnenie a na iné druhy optického žiarenia. 
 Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú budovu určenú pre verejnosť, sú

povinné zabezpečiť kvalitu vnútorného ovzdušia budovy tak, aby nepredstavovalo riziko v dôsledku 
prítomnosti fyzikálnych, chemických, biologických a iných zdraviu škodlivých faktorov a nebolo 
organolepticky zmenené. 

 Ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú hromadné ubytovanie, možno prevádzkovať, len ak spĺňajú
požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie a na 
prevádzku ubytovacích zariadení ustanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 
Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o požiadavkách na byty 
nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

 Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení, sú povinní zabezpečiť splnenie požiadaviek na vnútorné
prostredie, priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie a na prevádzku ubytovacích 
zariadení a vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu. 

Zdroj: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov. 
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Náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení 
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia,
b) druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb,
c) podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho
zariadenia, 
d) spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny,
e) spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia,
f) postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu,
g) postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov,
h) spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia
a dezinfekcie. 
i) frekvenciu zisťovania prítomnosti alergénov roztočov.
Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste. 

Zdroj: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 
prostredie budov a o požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

Okrem všeobecných požiadaviek kladených na ubytovacie zariadenia, sú jednotlivé druhy 
(kategórie) ubytovacích zariadení povinné splniť ďalšie požiadavky na vybavenie a služby, 
ktoré sú definované pre každú kategóriu a triedu ubytovacieho zariadenia samostatne. Ako 
príklad uvádzame minimálne požiadavky na vybavenosť ubytovacieho zariadenia kategórií 
typických pre zariadenia vidieckeho cestovného ruchu “penzión ***” a “ubytovanie 
v skúkromí – izba ***”. Požiadavky pre ostatné kategórie a triedy ubytovacích zariadení 
uvádza príloha Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií 
a tried. Požiadavky sú obyčajne kladené na vstupné priestory, pohostinské odbytové 
strediská alebo poskytovanie pohostinských služieb, ubytovacie priestory, spoločenské 
priestory, hygienické zariadenia, frekvenciu výmeny bielizne a požiadavky na doplnkovú 
vybavenosť a doplnkové služby ubytovacieho zariadenia. Malokapacitné ubytovacie 
zariadenia (napr. ubytovanie v súkromí, apartmánový dom) neprevádzkujú v zariadení 
pohostinské odbytové stredisko, a preto je súčasťou minimálnych požiadaviek na vybavenie 
ubytovacieho zariadenia aj kuchynka (kuchynský kútik) na individuálnu prípravu stravy 
hosťom. Rozsah požiadaviek na doplnkové služby a vybavavenosť s nimi súvisiacu, určujú 
fakultatívne znaky. Fakultatívne znaky umožňujú prevádzkovateľom ubytovacích zariadení 
zamerať doplnkové služby ubytovacieho zariadenia na vybranú cieľovú skupinu hostí (napr. 
rodiny s deťmi, cykloturistov, turistov).  Každá kategória a trieda ubytovacieho zariadenia má 
stanovený minimálny počet bodov (fakultatívne znaky), ktoré je povinná získať v niektorej 
zo skupín doplnkového vybavenia a služieb:  

 Zariadenia pre športové aktivity
 Zariadenia pre spoločensko-zábavné služby
 Vybavenosť izieb
 Služby pre deti
 Všeobecný opis budovy a jej zariadenia
 Dodatočné služby
 Wellness služby
 Kongresové služby
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Penzión je jednoduché ubytovacie zariadenie, hotelového typu, najmenej s piatimi izbami a najviac so 4 
stálymi lôžkami v izbe. Hosťom zabezpečuje podávanie raňajok, príp. aj celodennú stravu a poskytuje 
základné služby. Môže byť zaradený v triede * až ***. 

Požiadavky na vybavenie, rozsah a úroveň poskytovaných služieb: 
Penzión  *** 
1. Vstupné priestory (predsieň, recepcia s nepretržitou službou, informácie)
2. Pohostinské odbytové strediská – 1 reštaurácia
3. Ubytovacie priestory

 Vybavenosť izieb – max. 2 stále lôžka, stôl, centrálny trezor na recepcii, telefón, skriňa na šaty, vešiaky,
odkladací priestor, nočný stolík s nočnou lampou, pohár, stolička, poduška a obliečka, prikrývka
a obliečka, plachta

 Predsieň – vešiaková stena, zrkadlo, kôš na odpadky
4. Hygienické zariadenia

 všetky izby majú vlastné hygienické zariadenie
 vybavenosť hygienických zariadení

5. Výmena bielizne
 uteráky, osušky, predložky každé dva dni a posteľná bielizeň každé tri dni

6. Fakultatívne znaky – 50 bodov
Zdroj: Spracované podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. 

Ubytovanie v súkromí predstavuje ubytovanie hostí v izbách rodinných domov alebo v celom objekte – 
rodinnom dome, prázdninovom dome, rodinnej chalupe alebo rodinnej chate. V závislosti od toho, či je 
hosťovi k dispozícii celý objekt rodinného domu alebo jeho časť, sa rozlišujú minimálne požiadavky na 
vybavenie a služby v subkategóriách: objekt, prázdninový byt a izba. Jednotlivé subkategórie môžu byť 
zaradené do tried * až ***. 

Klasifikačné znaky ubytovania v súkromí: 
Izba *** 
1. Vstupné priestory – vchod do izby z domovej chodby, osvetlenie, prístup 24 hod.
2. Ubytovacie priestory

 izba – nepriechodná, uzamykateľná
 vybavenosť izby – max. 2 stále lôžka, stôl, osvetlenie, skriňa, vešiaky, zrkadlo, nádoba na odpadky,

nočný stolík s lampou, pohár, stolička (kreslo), uterák, poduška a obliečka, prikrývka a obliečka, plachta
3. Hygienické zariadenie – kúpeľňa alebo sprchovací kút k dispozícii, WC
4. Výmena bielizne – uteráky a posteľná bielizeň raz za týždeň

Zdroj: Spracované podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. 

Poskytovanie ubytovacích služieb vo vidieckom cestovnom ruchu ovplyňuje fakt, že ide 
o menšie prevádzky, ktoré zamestnávajú obmedzený počet zamestnancov. V mnohých
prípadoch tak dochádza ku kumulácii pracovných činností, ktoré vo väčších ubytovacích 
zariadeniach (hoteloch) vykonávajú viacerí pracovníci. Od zamestnancov malokapacitných 
ubytovacích zariadení sa preto vyžadujú aj univerzálne schopnosti a zručnosti. Činnosti 
súvisiace s poskytovaním ubytovacích služieb zabezpečujú obvykle v ubytovacích 
zariadeniach úsek príjmu hosťa a úsek ubytovania hosťa. K hlavným aktivitám úseku príjmu 
hosťa  patrí (Jarábková, 2018): 

- vybavovanie rezervovania ubytovania, 
- privítanie hosťa,  
- prihlásenie hosťa,  
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- zaistenie želaných a objednaných ďalších služieb, 
- informácia o možnostiach využitia ďalších služieb ubytovacieho zariadenia príp. 

poskytovaných v cieľovom mieste, 
- odnesenie batožiny (pri príchode i odchode hosťa), 
- uvedenie hosťa do ubytovacieho priestoru (izby), 
- oboznámenie s obsluhou technického vybavenia izby (napr. používanie klimatizácie, 

vstupných kariet, centrálne osvetlenie, minibar, ostatné prístroje), 
- otvorenie, vedenie a vystavenie individuálneho účtu, na ktorom sa eviduje spotreba 

služieb hosťa počas pobytu v zariadení. 

Úsek ubytovania hosťa sa stará predovšetkým o: 

- zabezpečenie služieb hosťovi počas pobytu, 
- zaistenie čistoty ubytovacích a ostatných priestorov,  
- kontrolu funkčnosti zariadenia priestorov a technického vybavenia, 
- bezpečnosť hosťa. 

Obrázok 6: Náležitosti záznamu v domovej knihe (príklad elektronickej evidencie 
dokumentácie) 
Zdroj: Online hotelová recepcia. http://www.hotelovarecepcia.sk/ 

Činnosti obidvoch úsekov sú úzko previazané a v menších zariadeniach typických pre vidiecky 
cestovný ruch sú kumulované. S prijatím a pobytom hosťa v ubytovacom zariadení je spojené 
vedenie prevádzkovej a finančnej evidencie. V súčasnosti sa na vedenie evidencie využívajú 
rezervačné a registračné systémy, ktoré umožňujú vzájomné prepojenie informácií 
v evidencii a rýchle vybavenie hosťa pri jeho príchode i odchode z ubytovacieho zariadenia. 

Dokumentácia – evidencia ubytovacieho zariadenia 
Prevádzková: 

 Ubytovací preukaz,
 Kniha objednávok,
 Recepčný list,
 Hlásenia o obsadenosti izieb,
 Domová prihlasovacia kniha,
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 Evidencia nálezov,
 Kniha doporučených zásielok pre hosťa,
 Kniha budenia,
 Kniha návštev,
 Kniha odkazov hosťom,
 Evidencia uschovanej batožiny,
 Ubytovací poriadok,
 Reklamačný poriadok
 Požiarny poriadok,

Finančná: 
 Hotelový denník a hotelový účet
 Potvrdenka o zaplatení
 Faktúra

    Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Pri ubytovaní cudzincov v ubytovacom zariadení je v zmysle § 113 Zákona č. 404/2011 Z. z. 
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ ubytovacieho
zariadenia povinný overiť totožnosť cudzinca, zaznamenať do domovej knihy (knihy 
ubytovaných) jeho štátnu príslušnosť a dátum narodenia. Zároveň má prevádzkovateľ 
ohlasovaciu povinnosť voči policajnému útvaru – vyplnené tlačivo o hlásení pobytu cudzinca 
je nevyhnutné doručiť do piatich dní odo dňa ubytovania. Od začiatku roku 2016 je možné 
ohlásiť pobyt cudzinca aj  elektronicky. Je potrebné, aby ubytovateľ bol registrovaný 
v agende hlásenia pobytu a mal aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom 
a zaručeným elektronickým podpisom.  

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia má podľa § 18 Zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších predpisov zároveň spravodajskú povinnosť voči ŠÚ SR – vypĺňa 
mesačný výkaz o činnosti ubytovacie zariadenia. Vo výkaze uvádza údaje o štruktúre a počte 
návštevníkov a počte prenocovaní v ubytovacom zariadení, o kapacite ubytovacieho 
zariadenia, tržbách, počte zamestnancov a ich mzde a o kongresovom cestovnom ruchu. 

Na poskytovateľa ubytovacích služieb sa vzťahujú personálne podmienky, ktoré vyplývajú 
zo Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení. V súlade s platnou 
legislatívou možno poskytovať ubytovacie služby viacerými spôsobmi: 

 Poskytovanie ubytovacích služieb bez živnostenského listu:
a) prenájom nehnuteľností a bytových priestorov bez poskytovania doplnkových

služieb, 
b) spolupráca so sprostredkovateľom ubytovacích služieb (napr. obec alebo informačné

centrum) so živnostenským listom na sprostredkovanie služieb. 
 Poskytovanie ubytovacích služieb na základe živnosti:

a) voľná živnosť – prevádzkovanie ubytovacích služieb bez poskytovania pohostinskej
činnosti, 

b) viazaná živnosť – prevádzkovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach
s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach a v CHO *** a v kempingoch 
***až**** 
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Kým poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti vyžaduje zo strany 
ubytovateľa  splnenie všeobecných podmienok pre prevádzkovanie živnosti (dosiahnutie 
veku 18 rokov, bezúhonnosť a spôsobilosť k právnym úkonom), poskytovanie ubytovacích 
služieb v rozsahu viazanej živnosti vyžaduje okrem splnenia všeobecných podmienok aj 
splnenie osobitných podmienok: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe 
v odbore  alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri 
roky praxe v odbore alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie a štyri roky praxe v odbore. 

4.2.2  Stravovacie služby vo vidieckom cestovnom ruchu 

Stravovacie služby umožňujú uspokojenie základných potrieb výživy návštevníkov 
vo vidieckom cestovnom ruchu, obyčajne nadväzujú na poskytnutie ubytovania. V závislosti 
od toho či je stravovanie návštevníka zabezpečené v ubytovacom zariadení, príp. v akom 
type ubytovacieho zariadenia  alebo v individuálnej prevádzke, ktorá poskytuje stravovacie 
služby, možno rozlišovať rôzne spôsoby stravovania návštevníka v cieľovom mieste: 

a) vlastná príprava stravy hosťom – k dispozícii kuchynka alebo kuchynský kútik
v ubytovacom zariadení (napr. ubytovanie v súkromí a apartmánový dom), 

b) pohostinské odbytové stredisko v ubytovacom zariadení alebo v areáli
ubytovacieho zariadenia (napr. penzión, chatová osada), 

c) sprostredkovanie stravovania v inom zariadení (samostatný podnik, ktorý poskytuje
pohostinskú činnosť). 

Návštevníci, ktorí sa ubytujú v ubytovacích zariadeniach kategórie apartmánový dom alebo 
ubytovanie v súkromí sa môžu stravovať individuálne (externe tzn. mimo ubytovacieho 
zariadenia) alebo  využiť na prípravu jedla a nápojov kuchynku (kuchynský kútik), ktorý je 
súčasťou vybavenia ubytovacieho zariadenia. 

Povinnou súčasťou vybraných kategórií ubytovacích zariadení (hotel, penzión) sú 
pohostinské odbytové strediská (napr. reštaurácie), ktoré poskytujú  návštevníkom 
pohostinské služby. Zo strany pohostinských zariadení ide, zmysle Zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, o poskytovanie pohostinskej
činnosti. Za pohostinskú činnosť sa považuje príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú 
na priamu konzumáciu na mieste a s tým spojený predaj polotovarov a doplnkového tovaru.  

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní uvádza, že za pohostinskú činnosť sa nepovažuje predaj 
na priamu konzumáciu: 

 nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
 zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,
 tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,
 jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach do 10 lôžok,
 predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál

na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku.
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Pohostinská prevádzkareň zahŕňa priestory v objektoch, v ktorých sa pripravujú pokrmy a nápoje, 
uskutočňuje sa predaj polotovarov a tovarov potravinárskeho charakteru a poskytujú sa s tým súvisiace 
služby. Môže k nej patriť viac pohostinských odbytových stredísk. 
Pohostinské odbytové stredisko je samostatná časť pohostinskej prevádzkarne prístupná hosťom. 
Druhy (kategórie) pohostinských odbytových stredísk: 
Reštaurácia 
Motorest 
Denný bar, aperitív bar, snack bar, grill bar, pizzeria 
Jedáleň so samoobsluhou 
Kaviareň, espresso, libresso 
Vináreň, viecha, pivnica, piváreň, 
Nočný bar, varieté, dancing klub, disco klub, billiard klub 
Hostinec 
Bistro 
Bufet 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov 

Pohostinské služby môže pohostinské odbytové stredisko poskytovať aj v redukovanom 
rozsahu (napr. v penzióne* – podávanie raňajok). V ubytovacom zariadení kategórie chatová 
osada musí zase prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia zabezpečiť celodenné stravovanie 
ubytovaných hostí, občerstvenie a predaj základných potravín v dochádzkovej vzdialenosti 
do 500 m. 

Ak ubytovaní hostia nemajú možnosť stravovať sa v pohostinskom odbytovom stredisku 
priamo v ubytovacom zariadení (resp. v jeho areáli) a nevyužijú ani možnosť vlastnej prípravy 
stravy v ubytovacom zariadení, môže prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia zabezpečiť ich 
pravidelné stravovanie v inom pohostinskom odbytovom stredisku v obci. 

Poskytovanie stravovacích služieb vo vidieckom cestovnom ruchu je špecifické sortimentom 
ponúkaných jedál a nápojov, väzbou na región, lokalitu (regionálna, lokálna príslušnosť), 
kvalitou, pôvodom a pestrosťou surovín, z ktorých sa jedlá a nápoje pripravujú, atmosférou 
priestorov, v ktorých sa jedlá a nápoje konzumujú. Osobitosťou stravovacích služieb 
poskytovaných v rámci vidieckeho cestovného ruchu je: 

 možnosť realizovať vlastnú poľnohospodársku produkciu poľnohospodárskych
podnikov a roľníkov,

 ponuka jedál a nápojov, ktorá reprezentuje navštívený región resp. krajinu (typické sú
napr. cestovinové jedlá – strapačky, halušky, fánky, rezance, lokše, zeleninové
pokrmy – paprikáš, kapustové posúchy, zapekané zemiaky, mäsité pokrmy – pečená
hus, zabíjačkové špeciality, regionálne alkoholické nápoje – vína, burčiak, slivovica,
borovička),

Pri ponuke jedál a nápojov je potrebné rešpektovať zásady zdravej výživy, variabilnosť, 
zvyklosti návštevníkov, vekovú kategóriu hostí a informovať hosťa o surovinách a technológii 
prípravy jedál a nápojov. Ponuka jedál a nápojov predstavuje zároveň sortiment tovarov 
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a služieb, ktoré poskytuje stravovacie zariadenie návštevníkovi. V praxi má formu jedálneho 
a nápojového lístku. 

Prevádzkovať stravovacie zariadenie znamená pre podnikateľa o. i. splniť aj hygienické 
požiadavky na zariadenie spoločného stravovania v zmysle Zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov
a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách 
na zariadenia spoločného stravovania.  

Zariadenia spoločného stravovania (v rámci cestovného ruchu), sú zariadenia, ktoré 
poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo 
nápojov v prevádzkach verejného stravovania, v stánkoch s rýchlym občerstvením 
a v iných zariadeniach s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích 
a iných hromadných podujatiach. 
Stravovacie služby možno poskytovať len v zariadeniach, ktoré spĺňajú požiadavky 
na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie 
a na prevádzku. 
Pre podnikateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, vyplývajú z § 26 
zákona č. 355/2007 Z. z. aj ďalšie povinnosti o. i. vypracovať prevádzkový poriadok  
a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie. 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov 

Hygienické požiadavky na stravovacie zariadenia stanovuje Vyhláška Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 
spoločného stravovania. Bližšie rozpracúva najmä: 

 hygienické požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie,
vybavenie, vnútorné členenie a na prevádzku zariadení spoločného stravovania,

 požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov,
 požiadavky na výživovú hodnotu pokrmov,
 požiadavky na postup pri odbere vzoriek hotových pokrmov a pri ich uchovávaní

a na obsah dokumentácie o odobratých vzorkách,
 požiadavky na dodržiavanie osobnej hygieny a dodržiavanie hygienických požiadaviek

zamestnancami zariadenia spoločného stravovania.

V súvislosti s hygienickými požiadavkami na stravovacie zariadenie by mal prevádzkovateľ 
zvážiť lokalizáciu zariadenia, veľkosť objektu, existujúce stavebno-technické riešenie objektu, 
personálne zabezpečenie stravovacích služieb najmä s ohľadom na počet zamestnancov a ich 
kvalifikáciu. 

Podnikateľ musí viesť o pohostinskom zariadení nasledovnú evidenciu: 
1.   o hygienickom stave prevádzky, 
2.   o vykonávanej sanitácii, 
3.   o protiepidemických opatreniach (evidenciu o dezinfekcii, dezinsekcii, deratizácii), 
4.  o osobách, ktoré pracujú v stravovacom zariadení (všetci zamestnanci v oblasti gastronómie musia mať 

od lekára vystavený zdravotný preukaz o zdravotnej spôsobilosti). 
Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Podnikateľ je, v súlade so Zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov, tiež povinný preukázať splnenie všeobecných a osobitných podmienok 
pre poskytovanie pohostinských služieb. Pohostinská činnosť je remeselnou živnosťou 
a vzhľadom k tomu, je nevyhnutné, aby podnikateľ preukázal svoju odbornú spôsobilosť 
výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného 
(študijného) odboru. Zároveň musí preukázať prax v odbore (minimálne 1 rok, v závislosti 
od ukončeného vzdelania). 

4.2.3  Služby voľného času a ďalšie služby poskytované v rámci vidieckeho cestovného 
ruchu 

Služby voľného času ponúkajú návštevníkom vo vidieckom cestovnom ruchu aktívne využitie 
ich voľného času počas pobytu na vidieku. Môžu byť zabezpečované prevádzkovateľom 
ubytovacieho zariadenia, v ktorom sú návštevníci ubytovaní alebo sprostredkovane – inými 
podnikmi. V prípade, že ich zabezpečuje prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, rozsah 
ponúkaných služieb obyčajne závisí predovšetkým od doplnkového vybavenia interiéru 
a exteriéru ubytovacieho zariadenia napr. bazén, jazdecký areál, športoviská – tenisové 
kurty, minigolf, volejbalové, futbalové ihrisko, klzisko a pod., detské ihriská.  

Z hľadiska zamerania aktivít môže ísť o rôzne druhy aktivít, ako sú športové a pohybové 
aktivity, spoločenské a zábavné aktivity, tvorivé aktivity, vzdelávacie a poznávacie aktivity, 
dobrodružné, meditatívne aktivity alebo aktivity špeciálne zamerané na deti a mládež. 
Pritom platí, že návštevník sa môže uvedených aktivít zúčastňovať aktívne alebo byť len v roli 
pozorovateľa tzn. je pasívnym účastníkom. Vidiecke prostredie vytvára príležitosť pre 
vykonávanie rôznych aktivít, ktoré sa v mestskom prostredí realizovať objektívne nedajú 
alebo sa realizujú v obmedzenej miere, pretože sú naviazané na vidiecku krajinu, vodné 
plochy, toky, lesné prostredie, svahovité lúky alebo poľnohospodársku pôdu, sú založené na 
tradičných činnostiach typických pre vidiek a reprezentujú kultúru a zvyky vidieckeho 
obyvateľstva. Tieto aktivity majú prispieť k celkovému oddychu návštevníka, k zmene 
každodenného stereotypu, umožňujú zažiť dobrodružstvo a niečo nové sa naučiť.  Aktivity 
možno rozdeliť na: 

 aktivity na vidieku (okolie ubytovacieho zariadenia),
 aktivity v ubytovacom zariadení na vidieku,
 aktivity v agroturistickom zariadení.

Aktivity na vidieku 

 zber húb, lesných plodov,
liečivých bylín,

 šport (lyžovanie, kúpanie,
tenis, golf, kolky, lukostreľba a
pod.)

 remeselnícke trhy a jarmoky,
 kurzy tvorivých činností

(varenie, hrnčiarstvo, výroba

Aktivity v ubytovacom zariadení 
na vidieku 
 športové aktivity (golf, 

jazdectvo, tenis, squash, 
bowling, kolky, minigolf, 
petanque, stolný tenis, 
korčuľovanie a i.) 

 požičiavanie, úschova  a servis
športových potrieb, 

 hudba v pohostinskom 

Aktivity v agroturistickom 
zariadení 

 zapájanie sa do jednoduchých
poľnohospodárskych prác 
napr. sušenie sena, zber úrody,

 účasť na ochutnávkach 
ovčiarskych výrobkov,

 degustácie vín, destilátov,
ovocných štiav,
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výrobkov zo slamy, z prútia, 
paličkovanie, háčkovanie, 
tkanie, pletenie a pod.), 

 rybolov, poľovníctvo,
 návštevy ľudových múzeí v

prírode, skanzenov, kultúrnych
pamiatok v okolí,

 účasť na tradičných folklórnych
slávnostiach, kultúrnych a
gastronomických podujatiach.

odbytovom stredisku, 
 starostlivosť o deti a špeciálny

program pre deti, 
 animačné služby pre hostí,
 doprava pre hostí,
 skrášľovacie služby pre hostí,
 wellness služby pre hostí.

 účasť na ochutnávkach 
gastronomických špecialít 
(hody)

 prehliadky fariem s výkladom,
ukážky prác na farme,

 posedenia pri ohni, opekanie,
 výroba a predaj domácich

produktov z farmy,
 spracovanie nazbieraných 

plodov a bylín návštevníkmi
(sušenie, zaváranie, mrazenie
plodov), výroba sirupov a štiav,

 vzdelávacie aktivity v oblasti
gastronómie, vinárstva,
vinohradníctva, ovocinárstva,
chovu zvierat, ekologického
poľnohospodárstva, biopotravín

 organizovanie „eko“ táborov
a podujatí,

 jazda na koni, využívanie
konských záprahov na dopravu,

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Z hľadiska zamerania a sortimentu poskytovaných služieb vytvárajú predpoklady 
pre zaujímavý program hosťa predovšetkým agroturistické zariadenia, ktoré sa orientujú 
na ponuku voľnočasových aktivít spojených s poľnohospodárstvom. Pozitívnym príkladom 
pestrého voľnočasového programu pre návštevníka farmy je týždenný pobyt na bylinkovej 
farme Odorica pri Levoči. 

Z pobytu na bylinkovej farme Odorica pri Levoči... 
Priatelia Zeme organizujú každoročne „Ekotábor“.  Počas pobytu majú účastníci možnosť vyskúšať si rôzne 
práce pre miestnu ekofarmu, tradičné i netradičné remeslá, či vypočuť si prednášky na rôzne témy.  
V lete 2012 sa na Ekotábore zúčastnilo takmer 60 ľudí z rôznych kútov Slovenska, stáli návštevníci aj noví. 
Špecifikom tohtoročného tábora bolo, že išlo väčšinou o mamičky s deťmi, rodinky, ktoré zatúžili zažiť 
týždenný pobyt na čerstvom vzduchu v krásnom a čistom prostredí, medzi príjemnými ľuďmi, bylinkami 
a hospodárskymi zvieratami chovanými na ekofarme. Väčšina účastníkov pricestovala z väčších miest, 
z Bratislavy, z Košíc, z Trenčína, alebo Banskej Bystrice s cieľom oddýchnuť si od mestského prostredia, či od 
sedavého zamestnania a vyskúšať si niečo nové z aktivít na Ekotábore, vyskúšať vegetariánsku stravu 
v značnej miere z potravín v biokvalite, spanie v sene alebo v stane. 
Bohatý program začínal už skoro ráno jogou, či jazdou na koni. Pokračoval doobednými prácami, pomocou 
komunite ekofarmy. Chlapi mali možnosť vyskúšať svoje zručnosti pri dostavbe hospodárskej budovy z dreva, 
budovaní malej hrádze pre pripravované jazierko a pri dláždení dvora kameňmi. Ženy sa venovali prácam 
s bylinkami, zberu, čisteniu, príjemnej manuálnej práci, pri ktorej sa mohli dozvedieť veľa zaujímavostí 
o bylinkách od majiteľky ekofarmy, alebo len tak podiskutovať v kruhu o rôznych témach. Deti mali plno
práce so starostlivosťou o domáce mačiatka a šteniatka, s budovaním tunelov v pieskovisku, alebo 
s rozhojdávaním okolitého sveta pri sedení na hojdačkách. 
Poobede nasledovala výučba rôznych remesiel, napríklad výroba recyklovaného papiera, pletenie košíkov 
z papiera, výroba píšťalky s majstrom píšťalkárom, ozdôb zo slamy, modelovanie z hliny, výroba mozaiky 
zo starých kachličiek, drôtikárstvo, a výroba syra a syrových korbáčikov. Po remesle sa mohli účastníci zapojiť 
do meditácie a rôznych športov. Napríklad si mohli zastrieľať z luku, zahrať bedminton, volejbal a futbal. 
Večery boli venované zaujímavým prednáškam. Témy boli rôzne, o globálnej ekonomike, aktivitách Priateľov 
Zeme, o odpadoch, toxických látkach, vegetariánstve či o tom, ako sa občania môžu brániť keď im za domom 
chcú postaviť skládku odpadov, či spaľovňu. Dni plné zážitkov končili posedením pri ohni, s diskusiou či 
bubnovaním na bubny a hraním na píšťalkách, koncovkách, fujarách. 

Zdroj: Zážitkový pobyt. http://www.afrabio.sk/onas/ekofarma-odorica/ 
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Ďalšie príklady voľnočasových aktivít a doplnkových služieb poskytovaných zariadeniami 
vidieckeho cestovného ruchu v praxi: 

Aktivity agroturistického zariadenia „ranč Slnečný majer“ 
„Objavte vidiek na konskom chrbte, na bicykli alebo pešo“ 
Našim hosťom ponúkame rôzne aktivity na efektívne trávenie voľného času: 

 Výlet na koči /treba vopred objednať/
 Vychádzky na koňoch do okolia /len pre klientov, ktorí vedia jazdiť/
 Jazdiareň s výcvikom jazdenia na koňoch
 Lyžiarske stredisko Regetovka
 Cykloturistika
 Biliard
 Vlastná tvorba
 Detský kútik
 Vyhliadková rotunda s prekrásnym výhľadom do okolia

Zdroj: Slnečný Majer – aktivity. http://www.slnecnymajer.sk/ 

Zážitkový pobyt na „ekofarme Odorica“ 
Chcete zažiť pravú samotu? Navštívte našu farmu pri Levoči! Môžete prísť na časť dňa, alebo na niekoľko dní 
do lona prírody . 
Ponúkané služby: 

 prehliadka farmy
 prehliadka farmy spojená s ochutnávkou
 nocľah v dome
 nocľah vo vlastnom stane, resp. v stodole
 raňajky, obed, večera
 uvedené služby si môžete na našej farme aj odpracovať - práca v záhrade, na poli a pri

zvieratách.
U nás môžete : 

 vidieť a pohladiť domáce zvieratá (kone, kravy, ovce, svine, sliepky, mačky, psy),
 relaxovať,
 vyrobiť si syr, maslo, korbáčiky, parenice, tvaroh, jogurt,
 zajazdiť si na koni,
 posedieť pri vatre.

Svoju návštevu nám, prosím, oznámte minimálne 1 deň vopred ! 
Tešíme sa na Vás! 

Zdroj: Zážitkový pobyt. http://www.afrabio.sk/onas/ekofarma-odorica/ 

Salaš Žiar 
„Zažite pravú atmosféru vidieka v našich útulných podkrovných izbičkách, z ktorých cez otvorené okná počuť 
cengot spiežovcov pasúcich sa oviec či štekot nášho „dunča“ Fedora.“ 

Žiarska dolina predstavuje vhodné podmienky pre turistiku, cykloturistiku či lyžovanie každého druhu 
(zjazdové, bežecké i skialpinizmus). Príďte si vyskúšať naše golfové odpalisko, jazdu na koni či poníkovi pre 
malých i veľkých. Pre tých najmenších ponúkame možnosť vyšantiť sa v detskom svete – ako sú trampolíny, 
lanovka, šmýkačky, domčeky a mnoho ďalších atrakcií. V zimných mesiacoch je k dispozícii detský kútik 
priamo v reštaurácii. 
Pre firemné či individuálne akcie ponúkame ochutnávku syrových a ďalších mliečnych výrobkov.  
Chcete vidieť macov brloh? Tak zavítajte do medvedej štôlne v ústí Žiarskej doliny, spojenej s vtipným 
výkladom a ochutnávkou medoviny.  
Vieme zabezpečiť rôzne outdoorové aktivity, ako zapožičanie bicyklov, rafting, paintball, motorový 
paragliding, horského vodcu i zjazd na kolobežkách zo Žiarskej chaty. 

Zdroj: Okolie a aktivity. http://www.salas-ziar.sk/ 
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Pri poskytovaní ďalších služieb návštevníkovi je prevádzkovateľ zariadenia resp. organizátor 
podujatia povinný dodržiavať hygienické požiadavky na zariadenia (organizáciu podujatia), 
vyplývajúce zo  Zákona  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Ide predovšetkým o požiadavky na stavebno-
technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné členenie objektov, 
v ktorých sa poskytujú doplnkové služby, požiadavky na vypracovanie prevádzkového 
poriadku zariadení a špeciálne požiadavky, ktoré je povinný splniť organizátor zotavovacích 
podujatí pre deti a mládež: 

 telovýchovno-športové zariadenia,
 zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra,

pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie
regeneračných a rekondičných služieb)

 zariadenia pre deti a mládež
 zotavovacie podujatia.

Personálne podmienky pre poskytovateľov služieb voľného času a ďalších služieb 
vo vidieckom cestovnom ruchu upravuje, podobne ako pri ubytovacích a pohostinských 
službách Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 
V uvedenom predpise možno nájsť vybrané činnosti, ktoré môžu byť súčasťou produktu 
vidieckeho cestovného ruchu. 

Remeselné živnosti: 
Pánske, dámske a detské kaderníctvo 
Kozmetické služby 
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne 
Manikúra – pedikúra 
Viazané živnosti: 
Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách 
Horská sprievodcovská činnosť 
Prevádzkovanie cestovnej kancelárie 
Prevádzkovanie cestovnej agentúry 
Sprievodca cestovného ruchu 
Masérske služby 

Zdroj: Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

Ostatné voľnočasové služby a doplnkové služby (v Zákone neuvedené ako remeselné 
a viazané) poskytované v rámci vidieckeho cestovného ruchu sú voľnou živnosťou 
a nevyžadujú splnenie osobitných podmienok kladených na preukázanie zodpovedajúceho 
vzdelania a praxe v odbore, zo strany poskytovateľa služby. 

Zaujímavou možnosťou pre pestovateľov poľnohospodárskych produktov a chovateľov 
zvierat na vidieku je predaj z dvora, ktorý umožňuje priamy predaj malého množstva 
prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych 
výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkam. Tak môže 
pestovateľ alebo chovateľ (prvovýrobca)  predať návštevníkovi malé množstvá vlastných 
prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu ale aj spracovaných produktov 
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rastlinného pôvodu. Návštevník má možnosť si odviezť originálny suvenír (lekvár, džem, 
nakladanú zeleninu, bylinkový čaj...), ktorý je naviac užitočný a zdraviu prospešný. 

Predaj z dvora upravuje Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z. z. ktorým sa ustanovujú 
hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných 
produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov 
konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam. V roku 2016 bolo 
doplnené Nariadením vlády SR 100/2016 o možnosť predaja malých množstiev 
spracovaných produktov konečnému spotrebiteľovi napr. predaj spracovaného ovocia – 
lekvár, džem, kompót, predaj spracovanej zeleniny – nakladaná zelenina, sterilizovaná 
zelenina, predaj kvasenej kapusty, konzervovaných húb, sušených húb, sirupov, ovocných 
a zeleninových štiav, bylín, produktov z obilia a zemiakov a pochutín na báze spracovaného 
ovocia a zeleniny – sušené ochutené semená olejnín, ovocné čaje a octy. 

Súčasťou produktu vidieckeho cestovného ruchu sú aj ďalšie služby, ktoré sú poskytované 
širokej verejnosti, vrátane návštevníkov, ktorí navštívia cieľové miesto: 

 propagačné a informačné služby,
 spoločenské a zábavné služby,
 obchodné služby,
 remeselnícke a opravárenské služby,
 komunálne služby,
 zdravotnícke služby,
 služby polície a pod.

Pri poskytovaní služieb vo vidieckom cestovnom ruchu by mali jednotlivé podniky v cieľovom 
mieste spolupracovať. Je dôležité, aby návštevník vnímal cieľové miesto ako jeden 
komplexný produkt, ktorý uspokojuje jeho požiadavky, napĺňa jeho očakávania. Takýto 
konečný efekt možno dosiahnuť len poskytovaním variabilných, vzájomne sa doplňujúcich 
(komplementárnych) služieb. Z praxe sú známe aj príklady spolupráce cieľových miest 
a podnikov cestovného ruchu, ktorej výsledkom je spoločný produkt vystupujúci pod 
spoločnou značkou. Spolupracujúce subjekty (obce, podniky, organizácie) väčšinou spája 
spoločná téma a podobná ponuka tovarov a služieb. Vo vidieckom cestovnom ruchu môže ísť 
o tematické trasy napr. pivné, syrové, mliečne, špargľové a vínne cesty.

4.3  Destinácia ako produkt vidieckeho cestovného ruchu 

Produktom vidieckeho cestovného ruchu v širšom kontexte môže byť aj destinácia 
cestovného ruchu. Destinácia predstavuje komplexnú ponuku služieb a výrobkov 
jednotlivých poskytovateľov, ktoré sú vzájomne prepojené atraktivitami destinácie. 
Zaujímavosťou pri zostavovaní produktu v cestovnom ruchu je, že napriek tomu, ža sa skladá 
v rámci vidieckeho cestovného ruchu z podobných alebo rovnakých atraktivít  a zložiek 
infraštruktúry, produkt nikdy nie je homogénny (Palatková, 2011). Výsledný efekt produktu 
ovplyvňujú často práve jedinečné, nepochopiteľné a neovplyvniteľné faktory ako sú napr. 
image destinácie, genius loci alebo prívetivosť a pohostinnosť miestneho obyvateľstva. 
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Príklady tematicky zameraných produktov vo vidieckom cestovnom ruchu 

Tematické produkty – pivné trasy zakladajú väčšinou miestne pivovary, ktoré touto cestou 
oslovujú nových zákazníkov alebo sú iniciátorom miestne a regionálne združenia obcí. 
Z hľadiska teritoriálneho spájajú viacero obcí, ktoré majú spoločné rozvojové zámery 
a podobnú tematicky zameranú ponuku. V tomto prípade ide o pivovarnícku tradíciu, 
lokalizáciu pivovarov a ďalších objektov (napr. múzeí), poskytovanie špeciálnych služieb 
(napr. kúpeľných procedúr) a podujatí nadväzujúcich na túto tradíciu. Hlavným cieľom 
pivných trás je podporiť činnosť regionálnych a miestnych pivovarov, zvýšiť povedomie 
o produkte a značke piva a zvýšiť návštevnosť regiónu / obcí za účelom zoznámenia sa
s touto tradíciou. Produkty pivných ciest sú rozvinuté v krajinách s pivovarníckou tradíciou 
ako sú napr. Nemecko alebo Česko. 

V Českej republike začali prvé pivné trasy vznikať v 90-tych rokoch 20. storočia. Iniciovali ich najmä 
pivovary napr. Meštiansky pivovar v Poličce, Třeboň, Svijany a Čierna Hora. V súčasnosti sú známe 
produkty pivných trás v rôznych krajoch ČR napr. Pivná cesta Petra Bezruča, Pivovarská cesta 
Oslavany, Radegast Cyklotrack, Pivovarská cesta Chrudim alebo Juhočeské pivné trasy (Jonášová, 
2012). Súčasťou pivných trás a cyklotrás sú aj kúpeľné a wellness zariadenia, ktoré poskytujú 
procedúry na báze piva. Ide o pivný alebo chmeľový kúpeľ a zábaly. Tieto služby by sme našli aj 
priamo v niektorých pivovaroch. Pivný kúpeľ pôsobí pozitívne na cievnu sústavu, kĺby, uvoľnuje 
svalstvo a podporuje imunitný systém človeka. Tiež má pozitívne účinky na pokožku a vlasy 
a pôsobí  relaxačne. K zaujímavým objektom na pivných trasách patria aj múzeá dokumentujúce 
tradičnú pivovarnícku výrobu s pôvodnými nádobami a nástrojmi alebo pestovanie chmelu. 

V Nemecku je pivovarníckou tradíciou známy napr. region Horného 
Franska (Oberfranken region) nazývaný tiež “Bierland Oberfranken”. 
V regióne sa varí viac ako 1000 druhov piva a je charakteristický svojou 
rôznorodosťou krajiny ale aj piva. Spoločné aktivity pivovarov a ďalších 
subjektov prezentujúcich tradíciu varenia piva zastrešuje od roku 2004 
Zväz Bierland Oberfranken. V súčasnosti zastupuje viac ako 180 
regionálnych pivovarov a 120 ďalších členov (pivárne, záhrady 
a terasy, stravovacie zariadenia, múzeá). Cieľom zväzu je šíriť 
a podporovať kultúru varenia a konzumácie piva a ich rôznorodosť 

smerom dovnútra regiónu ale aj mimo neho. Vo zväze majú rovnocenné zastúpenie všetky 
pivovary, bez ohľadu na ich veľkosť. Zväz prezentuje produkt regiónu prostredníctvom pivných trás 
(Horné Fransko, Stredné a Dolné Fransko), ktoré spájajú pivovary, pivárne, pivné záhrady a terasy, 
múzeá pivovarníctva a ďalšie subjekty s témou pivovarníctva ale aj prostredníctvom kombinácie 
rôznych tém spojených s návštevou pivovarov ako napr. turistika, cykloturistika, prechádzky blízko 
vodných plôch, návštevy pivných záhrad, čerešňových sadov, okružnou cestou so sochami, 
v kombinácii s horskou lanovou dráhou, putovaním po prírode, kultúrno-historických pamiatkach, 
kláštororch, pivniciach, objavné túry, furmanské túry, a pod. Tieto sú pripravené pre návštevníkov 
formou rôznych okružných trás a umožňujú ponúknuť osobitosti krajiny spolu s tradíciou varenia 
piva pre rôzne cieľové skupiny v podobe atraktívnych balíčkov služieb. 

Zdroj: Jonášová, L. 2012.  
https://www.bierstrasse-franken.de/ 

Vínne cesty (wine routes, weinstrassen) sa formujú na podobnom princípe ako pivné trasy, 
ale angažované subjekty na strane ponuky ako aj na strane dopytu spája iný produkt – víno. 
Pásková a Zelenka (2012) definujú vínne cesty ako tematické trasy, ktoré spájajú jednotlivých 
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pestovateľov vínnej révy a poskytovateľov ďalších služieb do komplexného produktu. 
Motiváciou pre návštevníkov vínnych ciest je predovšetkým poznávanie spôsobu pestovania 
hrozna, degustácie vín v pivničkách s charakteristickou atmosférou, návšteva 
gastronomických festivalov a nákup archívnych a nových vín. Vinársky cestovný ruch (alebo 
tiež enoturizmus) predstavuje spojenie autentického gastronomického zážitku s konkrétnym 
miestom. Autorka J. Salvado (2016) popisuje vinársky cestovný ruch ako ekosystém, ktorý 
kombinuje záujmy rôznych zainteresovaných strán, je ovplyvňovaný vonkajším prostredím 
a využíva výhody manažmentu sietí. Ekosystém tvoria tri hlavné piliere: kultúra vína, územie 
resp. krajina a cestovný ruch. Zároveň predstavuje kombináciu rôznych záujmov 
zainteresovaných strán na tomto území.  Tieto záujmy je nevyhnutné koordinovať s cieľom 
dosiahnutia pozitívnych efektov pre dotknuté územie a jednotlivých aktérov v ňom.  Tak 
vznikajú vo vinohradníckych regiónoch siete, ktoré predstavujú rôznu úroveň spolupráce 
aktérov (vinohradníkov, vinárov, prevádzkovateľov gastronomických a ubytovacích zariadení, 
organizátorov podujatí) a vytvárajú spoločný produkt pre návštevníka – vínnu cestu. 
Z dlhodobého hľadiska prispievajú k posilneniu image vinárskeho regiónu/ lokality.  Z praxe 
možno uviesť početné príklady krajín a lokalít, ktoré sú považované vo všeobecnosti 
za krajiny s rozvinutým enoturizmom: v Európe patria do tejto skupiny predovšetkým 
Francúzsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Maďarsko.  

Pozitívny príklad vyspelej spolupráce v rámci regiónu Niagara (Kanada) pri budovaní vínnej cesty 
uvádza Telfer (2001) vo svojej práci s názvom “Od vinárskej dedinky k regionálnej vínnej ceste” 
Úspech Niagarskej vínnej cesty spočíva podľa autora v prepojení a vo vzájomnej spolupráci 
vytvorených zoskupení resp. klastrov, ktoré sa podieľajú na rozvoji vinohradníctva, vinárstva 
a cestovného ruchu v tomto regióne. Ich spolupráca zahŕňa predovšetkým spoločný marketing, 
zdieľanie zákazníkov, výskum a vývoj. Obrázok 7 dokumentuje rozsah spolupráce v rámci vínnej cesty 
a rôznorodosť spolupracujúcich subjektov, ktoré sú organizované v klastroch. 

Obrázok 7: Niagarská vínna cesta  na báze klastra 
Zdroj: Telfer D. J. 2001. From a Wine Tourism Village to a Regional Wine Route: An Investigation of 
the Competitive Advantage of Embedded Clusters in Niagara.  
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Známou vínnou cestou je Dolnorakúska vínna cesta Weinstrasse 
Niederosterreich, ktorá prechádza 8 vinohradníckymi regiónmi a jej celková 
dĺžka je až 830 km. Tradícia pestovania hrozna a výroby vína má v tejto 
časti Rakúska viac ako 3000-ročnú tradíciu. Vinárstvo v Dolnom Rakúsku 
spája charakteristickú architektúru s tradíciou pestovania a výroby vína. 
Návšteva niektorej z častí Dolnorakúskej vínnej cesty znamená pre 

návštevníka zažiť túto  vzájomnú symbiózu. Do spoločného produktu vínnej cesty je zapojených 
celkom 181 obcí, v ktorých sa nachádza viac ako 1100 uličiek s vinárskymi pivničkami. Ich spoločnej 
prezentácii pomáha značka kvality, o ktorú sa môžu uchádzať každý z aktérov zapojených do 
produktu Dolnorakúskej vínnej cesty. Pre udelenie značky kvality musia uchádzači splniť minimálne 
požiadavky na kvalitu, stanovené osobitne pre rôzne typy  aktérov, ako sú napr. zoskupenia obcí, 
ktoré reprezentujú časti vínnych ciest, konkrétne lokality na trase (obce), gastronomické zariadenia, 
ubytovacie zariadenia, vinárstva, vinári, vinotéky, podujatia a vinobrania. Viac o téme kvality vo 
vidieckom cestovnom ruchu v samostatnej kapitole Kvalita služieb vo vidieckom cestovnom ruchu. 

Zdroj: https://www.niederoesterreich.at/die-weinstrasse-niederoesterreich 

Syrové cesty spájajú producentov syra, hospodárske dvory, predajné miesta ako 
aj gastronomické zariadenia s ponukou špecialít zo syra. Populárne u návštevníkov sú 
v Nemecku alebo vo Švajčiarsku, kde vznikli ako alternatíva vínnych ciest, ktoré sa rozvíjali 
najmä v podmienkach s klimaticky vhodným prostredím pre rozvoj vinohradníctva 
a vinárstva (krajiny na pobreží Stredozemného mora).  

Syrovú cestu v Schleswig-Holstein (na severe Nemecka) založilo v roku 
1998 cca 30 producentov syra. Tematický produkt je založený na myšlienke “prepojiť rôznorodosť 
a  zosieťovať syrárov”. Trasa má 500 km a ponúka možnosť ochutnávať tradičné syry z kravského, 
ovčieho a kozieho mlieka, rôznych chutí a zrelosti, v najvyššej kvalite. Mnohé z nich sú nositeľmi 
značky kvality “overená kvalita Schleswig-Holstein”, ktorú udeľuje Poľnohospodárska komora 
v Nemecku. 

Syrové cesty 
Zdroj: https://www.kaesestrasse.sh/ 
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4.4  Gastronómia ako súčasť produktu vidieckeho cestovného ruchu 

Jedlo integruje miestny život, históriu, kultúru, ekonomiku a obyvateľov cieľového 
miesta/regiónu a odráža históriu životného štýlu tejto lokality. Zároveň prispieva k jasnému 
odlíšeniu jednej lokality od druhej a zdôrazňuje kontrast medzi tradičným svetom vidieka 
a moderným svetom mesta. Rozvoj gastronomického cestovného ruchu prispieva 
k zachovaniu kultúrnej identity územia a stáva sa konkurenčnou výhodou pre mnohé 
vidiecke oblasti. 

Pojem gastronómia 

Za zakladateľa gastronómie, ktorej cieľom je potešenie z prípravy a konzumácie vynikajúcich 
jedál, sa považuje Jean-Anthelme Brillat-Savarin. Tento autor publikoval v roku 1825 dielo 
s názvom „The physiology of taste“, v ktorom varenie a gastronómiu povýšil na vedu. Cieľom 
gastronómie je podľa neho „chrániť človeka pomocou vhodnej výživy“ a zároveň usmerniť 
všetkých, ktorí sa podieľajú na hľadaní, získaní a príprave substancií, ktorých použitím 
„vzniká“ jedlo. Gastronómia podporuje a motivuje rôzne skupiny podnikateľov, záujmové 
skupiny a ďalšie odvetvia, ktoré prispievajú k zásobovaniu produktami potrebných k príprave 
jedál (napr. poľnohospodári, vinári, rybári a poľovníci). V súvislosti s gastronomickým 
cestovným ruchom sa používajú aj ďalšie alternatívne pomenovania napr. kulinársky 
cestovný ruch. Podľa Wolfa (2002) je cieľom gastronomického cestovného ruchu cestovanie 
a pobyty návštevníkov, ktorých hlavným motívom je hľadanie originálnych gastronomických 
zážitkov spojených s jedlom a nápojmi. Výdavky spojené s konzumáciou jedál a nápojov 
v navštívených destináciách cestovného ruchu patria, vo väčšine krajín na svete, z hľadiska 
objemu k tretím najvyšším.  

Gastronomický cestovný ruch 

Produktom gastronomického cestovného ruchu sa označujú festivaly jedla (food festivals), 
ktoré reprezentujú kultúru a gastronómiu  regiónu, lokality, producenti jedla a potravín, 
predajné miesta a predajne jedla a potravín, gastronomické múzeá, reštaurácie a ďalšie 
gastronomické prevádzky, zájazdy a pobyty spojené s konzumáciou jedla, ale aj 
gastronomické výstavy, sviatky a oslavy (Lin, 2006, Hall and Sharples, 2008, Horng and Tsai, 
2011). Popularita gastronomických aktivít vo svete každoročne rastie. Gastronomické 
podujatia sú príležitosťou pre miestnych obyvateľov prezentovať svoju (národnú, regionálnu 
resp. lokálnu) gastronómiu ako súčasť ich kultúry návštevníkom územia a zároveň sú 
príležitosťou sa vzájomne stretnúť. Pre prichádzajúcich návštevníkov je gastronomické 
podujatie príležitosťou spoznať a „zažiť“ kultúru miestnych obyvateľov. 

Gastronomický festival je podujatie, ktoré je vymedzené atribútmi ako sú termín, miesto, 
téma, špecifický program – zameraný na umenie, kultúru, vedu, ekonomické aktivity, 
plodiny, obdobie, ktoré zohráva významnú úlohu alebo na konkrétny objekt. Môže byť 
organizované samostatne ako „sólo“ podujatie alebo byť súčasťou série pravidelne sa 
opakujúcich podujatí. Festivaly možno klasifikovať z hľadiska ich organizácie alebo účelu 
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(obsahu) na miestne, regionálne, národné, medzinárodné, tradičné v rôznych oblastiach 
a špeciálne v rámci umeleckého zamerania. Gastronomické festivaly posilňujú miestnu 
identitu spoločnosti v cieľovom mieste a umožňujú návštevníkom festivalu podieľať sa 
na aktivitách, ktoré prezentujú miestnu kultúru, zdieľať skúsenosti o príprave jedál 
a nápojov, zažiť nové chute, zoznámiť sa s ich tradičnou kuchyňou. Vo svete je mnoho 
známych miest, ktoré návštevníci identifikujú v spojení s gastronomickými podujatiami napr. 
„Oktoberfest“ v Mníchove, čokoládový festival v Chicagu a Quite alebo Pizzafest v Neapole, 
Bacon Festival (festival slaniny) v Sacramente alebo „Herring Festival“ (festival rýb – sleďov) 
v Hvide Sane v Dánsku.  

Múzeá jedál, nápojov a potravín – gastronomické múzeá predstavujú inštitúcie, v ktorých sa 
koncentrujú informácie o histórii (národnej, regionálnej alebo lokálnej) gastronómie, 
zvykoch a technikách tradičnej gastronómie. Ich úlohou je dokumentovať gastronómiu 
regiónu a artefakty s ňou spojené, umožniť návštevníkom vyskúšať si ich použitie, vzdelávať 
sa v tradičnej gastronómii a rozvíjať aktivity na zvýšenie popularity gastronomického 
cestovného ruchu v regióne (Alexander & Alexander, 2007; Harrington & Ottenbacher, 2010; 
Horng & Tsai, 2011; Çağlı, 2012). V medzinárodnom prostredí by sme našli početné príklady 
múzeí zameraných na rôzne jedlá a nápoje napr. múzeá tradičných a regionálnych jedál 
a potravín, múzeá kávy, syra, čaju, olív, olivového oleja, histórie a spracovania olív,  čokolády 
a kakaa, chleba a pod.). 

Kurzy varenia v gastronomickom cestovnom ruchu. Kedysi sa varilo, aby si človek uspokojil 
svoje základné potreby výživy. Od toho času sa varenie pre istú skupinu nadšencov zmenilo 
na kulinárske umenie a príjemné hobby. Medzi návštevníkmi sa nájdu mnohí nadšenci 
a gurmáni, ktorí sa radi učia spoznávať nové ingrediencie, tradičné receptúry a originálne 
postupy v gastronómii. Tejto skupine návštevníkov sú určené kurzy varenia, pečenia resp. 
prípravy miestnych špecialít. Kurzy varenia sú zamerané na rôzne cieľové skupiny 
návštevníkov – profesionálov i amatérov, ktorí si chcú doplniť svoje vzdelanie alebo len 
absolvovať plnohodnotný voľnočasový program, počas ktorého sa dozvedia odkiaľ 
pochádzajú niektoré používané plodiny a na aké rôzne spôsoby ich môžu chutne pripraviť. 
Takouto formou sa posilňujú nielen praktické zručnosti návštevníka ale zároveň mu 
umožňujú rozvoj jeho kognitívnych a emočných reakcií. Prvou krajinou, ktorá začala 
realizovať v miestnych hoteloch kurzy varenia bola Jamajka (Yarış, 2014). 

„Gastro tours“ – Gastronomické cesty (zájazdy) – sú produkty, ktoré pripravujú 
touroperátori alebo cestovné kancelárie pre skupiny návštevníkov s vyšším príjmom. Sú 
zamerané na ochutnávanie jedál a nápojov a poznávanie miestnej gastronómie. Domáce 
produkty – jedlá a nápoje ovplyvnené osobitnými geografickými podmienkami odrážajú 
miestnu kultúru a formujú predpoklady pre atraktívnosť produktu v rámci ponuky 
gastronomického cestovného ruchu. Atraktívnosť produktu zvyšujú napr. značka kvality 
(jedlo, nápoj, surovina) alebo osobitosť územia – chránené prírodné alebo historické lokality. 
Podiel ciest realizovaných za účelom poznávania „miestnych chutí“ sa každoročne zvyšuje, 
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napr. v roku 2015 až 88,2 % návštevníkov vo svete prikladalo význam jedlu pri výbere 
destinácie.  Zájazdy, ktoré sa realizujú v rámci gastronomického cestovného ruchu možno 
rozdeliť na cesty, ktoré sú zamerané na vzdelávanie v gastronómii, cesty zamerané na 
konzumáciu miestnych a regionálnych špecialít alebo regionálnych špecialít pripravovaných 
svetoznámym šéfkuchárom a cesty spojené s prezentáciou určitého produktu umožňujúce 
stretnutie s miestnymi producentmi týchto produktov. 

Miestna a regionálna gastronómia ako “gastronomická hodnota” 

Niektorí autori hovoria o gastronomickej hodnote, ktorú predstavuje tradičná miestna 
a regionálna gastronómia viazaná na konkrétne územie, a ktorú je potrebné chrániť. Regióny 
formujú sociálnu skupinu v gastronómii a autentickosť miestnej kuchyne, ktorá znemožňuje 
napodobniť „gastronomickú identitu“, pretože táto je úzko previazaná s geografiou, 
kultúrou, históriou, podnebím a vierou ľudí v regióne. Zemepisné označenie, ktoré 
vymedzuje produkt, spája produkt s lokalitou z hľadiska jeho kvality, pôvodu alebo iného 
znaku, ktorý je typický pre región a má povahu ochrannej známky. 

Motívy pre účasť na gastronomickom cestovnom ruchu 

Existuje mnoho výskumov a štúdií, ktoré sa zhodujú na tom, že k návšteve určitého 
miesta/regiónu v rámci gastronomického cestovného ruchu, stimulujú návštevníka interné 
(push) a externé (pull) faktory. Interné faktory súvisia priamo s činiteľmi ovplyvňujúcimi 
dopyt ako napr. psychologické, sociálne a egocentrické potreby návštevníka (únik pred 
stereotypom, odpočinok, trávenie času s rodinou, sociálna interakcia  alebo emocionálne 
zážitky). Externými faktormi sú tie, ktoré sú viazané na ponuku miesta/regiónu napr. 
prírodné a kultúrno-historické atraktivity v mieste, špeciálne podujatia a festivaly, tradičná 
kuchyňa regiónu, gastronomická rozmanitosť, voľnočasové príležitosti, pohostinnosť 
miestnych obyvateľov a ďalšie atribúty destinácie (napr. vzdialenosť) (Herrera, Herranz, 
Arilla, 2012). McIntosh at al. (1995) rozlišuje 4 skupiny motívov pre účasť 
na gastronomickom cestovnom ruchu: fyzickú motiváciu, kultúrnu motiváciu, sociálne vzťahy 
a motiváciu spojenú so statusom a prestížou. Fyzické motívy súvisia s možnosťou zažiť niečo 
nové a nepoznané počas cesty alebo pobytu. V prípade gastronomického cestovného ruchu 
sú tieto motívy spojené s možnosťou ochutnávať a konzumovať nové jedlá a nápoje, fyzicky 
t. j. prostredníctvom zmyslov, vnímať vôňu, chuť a estetickosť pripravených pokrmov. Mil 
(2017) uvádza, že fyzické motívy sú obvykle spojené s druhmi potrieb, ktoré sa nedajú 
uspokojiť v každodennom živote napr. oddych, zmena podnebia alebo túžba ochutnať nové 
jedlá a nápoje. Kultúrne motívy stimulujú návštevníka k zoznámeniu sa návštevníka 
s miestnou/regionálnou kultúrou prostredníctvom procesu výroby a ochutnávky lokálnych 
produktov. Medziľudské vzťahy alebo budovanie sociálnych väzieb je motívom pre účasť 
na gastronomických podujatiach. Jedlo spája a podporuje vzájomnú komunikáciu, sociálne 
väzby medzi „stolujúcimi“. Spoločné stolovanie umožňuje „byť spolu“ a vytvárať pocit 
„komunity“. Niektoré cestovné kancelárie alebo spoločnosti orientujúce sa na klubový 
cestovný ruch dokonca využívajú spoločné stolovanie na vzájomné zoznámenie sa 
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jednotlivcov v skupine. Motív statusu a prestíže sa viažu na predpoklad, že určitá skupina 
návštevníkov sa rozhoduje pri výbere miesta pre gastronomický zážitok podľa odporúčaní 
renomovaných spoločností napr. Michelin Star Guide a návšteva takýchto lokalít alebo 
zariadení je pre nich otázkou prestíže resp. vyplýva z ich životného štýlu. Mil (2017) uvádza, 
že gastronomický cestovný ruch sa stal dôležitou súčasťou životného štýlu predovšetkým 
strednej triedy. Tvrdí, že aj  gastronomické preferencie súvisia so statusom návštevníka. Viac 
o rôznych typoch návštevníkov v gastronomickom cestovnom ruchu uvádza časť “Návštevník
vo vidieckom cestovnom ruchu”. 

4.5   Stratégie rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v destinácii 

Stratégie rozvoja vidieckeho cestovného ruchu by mali byť založené na integrovanom rozvoji 
vidieckeho cestovného ruchu, ktorý vedie ku konkurencieschopnosti cieľového miesta, 
udržateľne využíva zdroje, odráža povahu a vlastnosti krajiny, miestne umenie a remeslá, 
tradičné zručnosti a  tradičné jedlá a nápoje. Integrovaný rozvoj vidieckeho cestovného 
ruchu znamená rozvíjať sociálne a ekonomické príležitosti na miestnej a regionálnej úrovni, 
nezahŕňa len rozvoj v sektore poľnohospodárstva. Úspešné naplnenie stratégie predpokladá 
moderné riadenie založené na aplikácii nástrojov strategického plánovania a hodnotenia. 
Vedenie a riadenie destinácie znamená usmerňovať správanie všetkých manažérov, ktorí 
vedú svoje organizácie a podniky ku kvalite. Burns (2001) chápe vedenie destinácie ako 
formulovanie vízie a uvedomovanie si kvalitatívnych hodnôt destinácie. V tejto súvislosti by 
mali tí, ktorí riadia destináciu, byť schopní formulovať víziu, generovať nápady, komunikovať 
výzvy, poznať hodnoty a časové rámce. Viesť a rozvíjať destináciu znamená strategicky 
plánovať. Ďalšou výzvou vo vidieckych oblastiach je nevyhnutnosť medzisektorovej 
spolupráce. Viacerí autori označujú spoluprácu prevádzkovateľov podnikov cestovného 
ruchu s miestnymi lídrami za kľúčový faktor úspechu v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu. 
Dwyer a Edwards (2010)  uvádzajú, že spolupráca vlády, podnikov a komunity je dôležitá. 
Ďalší autori uvádzajú, že je rozhodujúce zapojiť aj subjekty ako mimovládne organizácie, 
farmárske organizácie a regionálne iniciatívy spolupráce. Vývoj produktu vo vidieckom 
cestovnom ruchu vyžaduje permanentné prispôsobovanie sa produktu potrebám 
a očakávaniam návštevníkov a minimalizáciu negatívnych dopadov pre hostiteľskú komunitu. 
Autorky Pröbstl-Haider, Melzer a Jiricka (2014) na základe štúdie v podmienkach periférnych 
vidieckych oblastí v Rakúsku formulujú 4 rôzne stratégie rozvoja vidieckeho cestovného 
ruchu (tabuľka 8), ktoré sa viažu predovšetkým na špecifickú ponuku cestovného ruchu 
územia a vyžadujú aj osobitné riadenie destinácie.  

a) Model „maják“

Model maják, predpokladá lokalizáciu jednej silnej firmy (alebo skupiny podnikov vzájomne 
prepojených, sledujúcich realizáciu spoločného projektu) na vidieku, ktorá je hnacou silou 
rozvoja nielen jednej lokality, ale jej pozitívne spin off efekty presahujú hranice tejto lokality. 
Tento model má rozsiahle multiplikačné účinky v ekonomickej i sociálnej oblasti. Napríklad 
v súvislosti s rozvojom aktivít v rámci kúpeľného a wellness cestovného ruchu sa tieto efekty 
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neobmedzujú len na ekonomické prínosy a zlepšenie služieb pre miestne obyvateľstvo, ale 
môžu vznikať nové atrakcie (architektonické), ktoré sa stávajú zaujímavým estetickým 
„zážitkom“. 

Tabuľka 8: Rozvojové stratégie vidieckeho cestovného ruchu 

Model: „maják“ Model: 
„poľnohospodárske 
využitie krajiny“ 

Model: „zonácie“ Tematický model 

Charakteristika 
modelu 

Hnacou silou rozvoja 
vidieckeho cestovného 
ruchu 
v lokalite/regióne je 
jeden silný podnik 
alebo skupina 
podnikov (napr. hotel, 
kúpeľný alebo wellness 
podnik, podnik 
zameraný na športovo-
rekreačnú činnosť ako 
napr. lanovka alebo 
golfové ihrisko. 
V území generuje spin 
off efekty. 

Rozvoj vidieckeho 
cestovného ruchu je 
prepojený na 
poľnohospodárstvo. 
Ide o typickú
agroturistiku. 

Ponuka  
cestovného ruchu 
je založená na 
existencii a využití 
územia 
zaradeného 
v niektorom zo 
stupňov ochrany 
prírody a krajiny. 

Ponuka 
v cestovnom 
ruchu je zložená 
z jednotlivých 
ponúk subjektov 
v území, ktoré 
spája spoločná 
téma. 

Hlavné 
impulzy  pre 
úspešný 
manažment 
destinácie  

Vodcovstvo podniku 
alebo skupiny 
podnikov 

Spolupráca 
farmárov pri riadení 
destinácie, 
skupinové vedenie 

Riadenie 
destinácie preberá 
manažment 
chráneného 
územia 

Riadenie 
destinácie 
zabezpečuje 
organizácia 
destinačného 
manažmentu 
alebo podobná 
organizácia 
zameraná  
na marketing  

Zdroj: Pröbstl-Haider, U. – Melzer, V. - Jiricka,A., 2014. 

Na druhej strane môže tento model prinášať aj niektoré negatívne prejavy spojené 
s neželanou zmenou vzhľadu krajiny alebo narušenie prirodzenej integrity územia. 
Charakteristickým znakom modelu maják je, že je založený na vodcovstve jedného podniku 
alebo skupiny podnikov, pričom môže byť iniciované zvnútra komunity alebo zvonku 
(externá spoločnosť). Príklady z alpskej oblasti ukazujú, že takýmito „majákmi“ sú často 
rodinné firmy. Podľa autoriek Pröbstl-Haider, Melzer a Jiricka (2014) je podnikateľ alebo 
skupina podnikateľov zvyčajne schopná prevziať finančné a ďalšie riziká a poskytnúť 
dlhodobú víziu pre takúto rozsiahlu investíciu. Aby takýto model mohol byť úspešný 
a prinášal pozitívne multiplikačné efekty, je dôležité, aby podnikatelia spolupracovali 
s ďalšími subjektami v území (dodávateľmi, poľnohospodármi) a integrovali ich produkty do 
svojho. Niektoré príklady z územia poukazujú napr. na zlepšenie krajinného rázu, zmenou 
využívania pôdy tradičným spôsobom, priamym predajom poľnohospodárskych produktov, 
poskytovaním prehliadok s výkladom sprievodcu alebo organizovaním seminárov. Ide skôr 
o vedľajšie účinky rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, hlavným cieľom podnikania je
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samozrejme dosiahnuť podnikateľský úspech – zisk. Ukazuje sa, že dlhodobé úspešné 
podnikanie na vidieku často vedie k celkovej revitalizácii územia a širšiemu základu 
hospodárskeho bohatstva založeného na spolupráci. Príklady z praxe potvrdzujú, že takýmito 
majákmi sú často  hotely, kúpeľné zariadenia a športovo-rekreačné zariadenia  (napr. lanovky 
a golfové ihriská) (Tonge, 2006; Pröbstl et al., 2008; Mayer, 2009, Atanassova, 2011). 

b) Model „Vidiecky cestovný ruch ako súčasť poľnohospodárskeho využitia územia“

Tento model je založený na integrácii vidieckeho cestovného ruchu a súčasného 
poľnohospodárskeho využívania pôdy v menšom rozsahu. Teda na prepojení aktivít 
v poľnohospodárstve a v cestovnom ruchu. Integrácia týchto aktivít prináša podnikateľom 
viaceré ekonomické výhody. Naviac existuje silná väzba medzi poľnohospodárskymi 
produktmi a miestnou gastronómiou, ktorú môžu podnikatelia využiť pri propagácii svojej 
činnosti. Miestne jedlá a nápoje sú silným motívom pre získanie autentického zážitku z cesty 
alebo pobytu. Tento model vyžaduje adaptáciu farmy a farmára na poskytovanie služieb 
vo vidieckom cestovnom ruchu.  Prevádzka farmy je prispôsobená návštevníkom. Tzn. farmár 
musí rešpektovať záujmy a bezpečnosť návštevníkov pri tvorbe a rekonštrukcii priestorov 
farmy, dobudovať nevyhnutnú infraštruktúru (detské ihriská, bezpečné výbehy pre zvieratá, 
športoviská a pod.), splniť náročné požiadavky  nielen na podnikanie v poľnohospodárstve 
ale aj pre poskytovanie služieb v cestovnom ruchu (ubytovacia, pohostinská činnosť, 
doplnkové služby) a tiež sa musí sociálne adaptovať. Prítomnosť návštevníkov na farme 
v kombinácii s farmárskymi povinnosťami je náročné zvládnuť pre všetkých členov 
farmárskej rodiny, preto si vyžaduje dobrú organizáciu práce (integráciu pracovných 
procesov) a sociálnu adaptáciu celej rodiny. Model zároveň predpokladá, že vo vidieckej 
oblasti ponúka služby spojené s agroturistikou viacero fariem. Tzn. že v tomto modeli nie je 
rozvoj vidieckeho cestovného ruchu založený na jednom dominantnom podniku, ale 
na fungovaní viacerých fariem, ktoré sú v porovnateľnej situácii, a ktoré vnímajú rozšírenie 
svojho podnikania o služby pre návštevníka ako dobrú podnikateľskú príležitosť. Takúto 
činnosť v území naštartujú zvyčajne niekoľkí farmári, ku ktorým sa po ich úspešnom príklade 
pridávajú ďalší podnikatelia. Tento záujem u farmárov môže byť podporovaný rôznymi 
motivačnými nástrojmi (stimulmi) zo strany regionálnych samospráv alebo v rámci 
národných programov. Pröbstl et al. (2010) uvádzajú, že podobne podporoval Cyprus 
podnikanie vo vnútrozemí. Pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v týchto oblastiach je dôležité 
vytvárať miestne siete a partnerstvá, ktoré podporujú komunikáciu medzi aktérmi v území 
a vzájomnú výmenu skúseností a napomáhajú ďalšej koordinácii aktivít v území. 

c) Model „Vidiecky cestovný ruch založený na integrite chráneného územia“

Vidiecka krajina je charakteristická svojou biodiverzitou a cennými biotopmi, ktoré ju robia 
originálnou. Model rozvoja vidieckeho cestovného ruchu založeného na integrite 
chráneného územia predpokladá, že táto originálna krajina je súčasťou systému územnej 
ochrany prírody a krajiny. Tzn. že existuje jasné vymedzenie osobitných prírodných oblastí 
diverzity, biotopov ohrozených druhov alebo pôvodných (divokých) biotopov. Tento koncept 
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je často prepojený na európsky ochranný systém Natura 2000. Vidiecky cestovný ruch 
realizovaný na územiach s najvyššou ochranou (kategórie národný park alebo park divočiny – 
t. j. kategórie IUCN I a II) by bolo možné chápať ako ekoturistiku. Vidiecke oblasti cestovného 
ruchu sa nachádzajú aj v nižších stupňoch ochrany územia (z hľadiska kategorizácie IUCN 
V chránená krajina alebo  VI chránené územie s udržateľným využívaním prírodných zdrojov). 
Bez ohľadu na úroveň ochrany územia, by sa mali tieto oblasti stať modelom trvalo 
udržateľného využívania pôdy a súčasťou jedinečnej ponuky cestovného ruchu. Manažment 
chránených území by mal skĺbenie záujmov ochrany prírody a jej využívania v cestovnom 
ruchu podporovať. Často sa v týchto územiach dostáva do úlohy lídra pri správe destinácie. 
Obyčajne hranicami propagovanej destinácie sú zároveň hranice chráneného územia. V praxi 
sa prejavuje funkcia lídra destinácie obyčajne prebratím zodpovednosti manažmentu 
chráneného územia za vytváranie produktu a budovanie novej turistickej infraštruktúry 
(turistické a náučné chodníky), zaradenie nových služieb (prehliadky so sprievodcom), 
angažovanie sa v podpore spolupráce medzi podnikateľmi (organizácia spoločných stretnutí) 
alebo podpora spoločných marketingových iniciatív (napr. spoločná regionálna značka). 
Manažment príslušného chráneného územia sa dostáva tak do pozície, že formuluje víziu 
a ciele destinácie a tiež usmerňuje alebo obmedzuje aktivity podnikateľov na tomto území. 
Tento model (viac ako iné modely) prináša nielen príležitosti pre podnikateľov ale aj isté 
obmedzenia. 

d) Model „tematický produkt vo vidieckom cestovnom ruchu“

Tematické produkty vo vidieckom cestovnom ruchu sú založené na využití existujúcich 
štruktúr, objektov, kultúrnych aspektov, tradícií, náboženských motívov a existujúcej 
infraštruktúry. Známymi príkladmi tematických ciest sú cesty po hradoch a zámkoch, syrové 
a vínne cesty alebo napr. železná cesta. Prostredníctvom rôznych tém sa môže už známa 
vidiecka oblasť prezentovať opakovane v inom kontexte napr. ako krajina bohatá na históriu 
a tradície alebo krajina charakteristická výrobou syra alebo vína. Tento koncept je založený 
na pozitívnych účinkoch brandingu a zaujímavej téme. Značky v uvedených prípadoch 
zvyšujú hodnotu produktu a sú dôležitým komunikačným prostriedkom. Majú presvedčiť 
spotrebiteľa o jedinečnej ponuke a zároveň osloviť poskytovateľov služieb k vzájomnej 
spolupráci. Spotrebiteľovi majú ponúknuť silný motív k návšteve destinácie, namiesto toho 
aby ponúkali „zo všetkého trochu“. Zároveň zapájajú viacerých poskytovateľov služieb 
v regióne. Potvrdzuje sa, že objavovanie originálnych zaujímavostí v skutočnej krajine je pre 
návštevníka atraktívnejšie ako napr. pri návšteve tematického parku. Tento model je 
založený na jasnej vízii a vodcovstve. Od začiatku sú jasný cieľ a produktové prvky. Realizuje 
sa obyčajne procesom zhora nadol, s podporou konzultantov spolupracujúcich s komunitou 
alebo manažmentom destinácie. Pridanou hodnotou pre podnikateľov je, že od začiatku je 
prezentovaný ako komplexný produkt cestovného ruchu a takto je komunikovaný aj 
s návštevníkmi. Manažment tematického produktu vyžaduje  plánovanie a riadenie zhora 
nadol, budovanie dôvery k značke a trvalú kontrolu kvality produktu. 
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Kontrolné otázky: 

1. Ktoré služby tvoria produkt vidieckeho cestovného ruchu?
2. Uveďte špecifiká ubytovacích zariadení a služieb, poskytovaných v rámci vidieckeho

cestovného ruchu.
3. Akým spôsobom môžu byť v praxi poskytované ubytovacie služby na vidieku?
4. Aké podmienky sú kladené na poskytovateľa ubytovacích a pohostinských služieb

v zmysle Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení?
5. Vymenujte všeobecné požiadavky kladené na ubytovacie zariadenia a ďalšie

požiadavky na vybavenie a služby ubytovacích zariadení, ktoré upravuje Vyhláška
Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné
znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.

6. Akým spôsobom môžu byť v praxi poskytované stravovacie služby?
7. Charakterizujte pojmy pohostinská činnosť, pohostinská prevádzkareň

a pohostinské odbytové stredisko.
8. Uveďte osobitosti stravovacích služieb vo vidieckom cestovnom ruchu.
9. Ktoré požiadavky je povinný splniť prevádzkovateľ zariadenia spoločného

stravovania z hygienického hľadiska?
10. Ktoré služby patria k typickým službám voľného času vo vidieckom cestovnom

ruchu?
11. Aké sú kladené hygienické a personálne požiadavky na poskytovateľov služieb

voľnočasových aktivít?
12. Môže byť produktom cestovného ruchu aj územie? Uveďte príklady destinácií

cestovného ruchu, ktoré na trhu ponúkajú komplexný produkt v rámci vidieckeho
cestovného ruchu.

13. Uveďte príklady stratégií podporujúcich rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, ktoré
uplatňujú destinácie cestovného ruchu v praxi.

14. Produkt vidieckeho cestovného ruchu je často tematicky prepojený s tradičnou
miestnou a regionálnou gastronómiou. Aké možnosti uvedené spojenie poskytuje
návštevníkovi cieľového miesta?
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Gastronómia a miestne produkty v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu 
(Prípadová štúdia na príklade obcí Slovenský Grob a Topoľčianky) 

Aj tradičné jedlo alebo originálny nápoj sa môžu stať motívom pre návštevu miesta alebo regiónu. 
Potvrdzujú to všeobecne známe príklady tematických ciest ako sú vínne cesty v Toskánsku, Dolnom 
Rakúsku alebo v regiónoch Francúzska, špargľové a pivné cesty v Nemecku alebo syrové cesty 
vo Švajčiarsku. Všetky sú založené na tradičnom produkte, jeho výrobe alebo originálnej príprave 
a spracovaní v gastronómii. Spoznávanie zaujímavých miest prostredníctvom ochutnávania ich 
lokálnych špecialít je cieľom gastronomického cestovného ruchu. Pre túto formu cestovného ruchu sa 
používajú aj ďalšie synonymá ako napr. kulinársky, gurmánsky a labužnícky cestovný ruch alebo „food 
tourism“. Všetky predstavujú hľadanie nezabudnuteľných zážitkov spojených s jedlom.  

Na Slovensku existuje mnoho lokalít, ktorých chute a vône tradičných a originálnych jedál a nápojov 
už návštevníci objavili a stali sa tak ich obľúbeným cieľom ciest a pobytov. Za ich rastúcou popularitou 
medzi návštevníkmi stoja predovšetkým podnikatelia. Kvalita produktu vrátane služieb, ktoré 
poskytujú, sú často rozhodujúcimi faktormi úspechu pri presadení sa na trhu cestovného ruchu. 
Dokument ponúka príbehy podnikateľov z dvoch vidieckych obcí – Slovenského Grobu a Topoľčianok, 
ktoré sú atraktívnymi cieľmi návštevníkov v gastronomickom cestovnom ruchu. 

Tradičná husacina – príbehy podnikateliek zo Slovenského Grobu 

Slovenský Grob je vidiecka obec, ktorá je len 2 km vzdialená od mesta Pezinok a 25 km od hlavného 
mesta Bratislava. Je známa chovom a predajom husí a kačíc a tiež usporadúvaním husacích hodov vo 
viacerých miestnych gastronomických zariadeniach. Znalci husaciny a dobrého vína navštevujú obec 
každoročne. K husacine sa podávajú lokše, burčiak a malokarpatské vína. Ako a kedy vlastne začala 
tradícia pečenia husí? Grobania sa zhodli na tom, že pôvodne krajina okolo Grobu bola močaristá 
a vytvárala vhodné podmienky pre chov husí a kačíc. Miestni obyvatelia ich chovali a pripravovali 
najskôr pre svoje rodiny ako výnimočnú špecialitu. Každá rodina nemala k dispozícii vlastnú pec, a tak 
rodiny využívali na tradičné pečenie husí a kačíc miestneho pekára. Správy o chutnej „husacine“ 
pripravovanej v Grobe sa šírili do okolitých obcí a miest. Miestni obyvatelia využili záujem pocestných 
o pripravovanú pochúťku a doslova ich pozývali do svojich príbytkov, aby ju ochutnali. Od toho času je
Slovenský Grob známy ako miesto, kde „vedia pripraviť dobrú husacinu“. O tradícii pečenia husí 
hovoria dve podnikateľky, ktoré v obci prevádzkujú svoje gastronomické zariadenia „Stolček prestri 
sa“  a „Gazdovský dvor“. 

V obci Slovenský Grob žije v súčasnosti 4703 obyvateľov a ich počet stabilne rastie. Obec prešla za 
posledných 10 rokov zaujímavým vývojom. Zrejme s ohľadom na svoju atraktívnu polohu (blízkosť 
hlavného mesta) sa jej počet obyvateľov viac ako zdvojnásobil, významne vzrástol počet nových 
domov a bytov v obci, ako aj investície do infraštruktúry. Vzrástol aj počet podnikateľov, ktorí 
podnikajú priamo v obci. Mnohí z nich práve v gastronomickom sektore. Tradičnú husacinu dnes 
podľa oficiálnej štatistiky vo svojom zariadení pripravuje 15 obchodných spoločností a 31 
živnostníkov. Čo ich motivovalo k podnikaniu? Prečo sa rozhodli podnikať v gastronomických 
službách? Akými zmenami prešli ich prevádzky? 0pýtali sme sa dvoch úspešných podnikateliek 
p. Janky Gažovej a p. Márie Pluhárovej. I keď ich príbehy sú rozdielne, v obidvoch prípadoch ide
o podniky, ktoré sú založené na rodinnej súdržnosti a podpore. Rodinní príslušníci sú manažérmi ale aj
zamestnancami podnikov. Motivácia podnikať v gastrosektore bola u dvoch podnikateliek rôzna. 
V jednom prípade išlo o pokračovanie v rodinnej tradícii, v už rozbehnutom podnikaní, v druhom 
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prípade boli začiatky podnikania naviazané na prevzatie (rozumej odkúpenie) už existujúcej prevádzky 
zaoberajúcej sa pečením husí a kačíc. Neskôr, v priebehu podnikania, sa obe prevádzky rozširovali, 
dobudovávali a skvalitňovali svoje služby v snahe obstáť v konkurencii stále pribúdajúcich 
gastronomických prevádzok v obci a vyhovieť želaniam hostí. Podnikanie v tejto oblasti je ovplyvnené 
sezónnosťou a spôsobom poskytovania gastronomických služieb. Prevádzky nie sú voľne prístupné, 
služby v nich je potrebné si vopred objednať a to najmä vzhľadom na technologický postup prípravy 
jedál podávaných v tomto type prevádzok  a čas potrebný na prípravu jedla. Znalosť technológie, 
skúsenosť personálu a čerstvosť pripraveného pokrmu je základom úspechu prevádzok. Ako hovorí 
jedna z podnikateliek zásadný je aj vzťah k príprave pokrmu „jedlo pripravované s láskou“ chutí 
najlepšie. V tom spočíva aj „čaro“ týchto prevádzok. Pre obe podnikateľky je príprava týchto špecialít 
formou sebarealizácie. 

Podnikanie v tomto type gastronomických služieb vyžaduje mať spoľahlivých dodávateľov, ktorí sa 
zaoberajú napr. chovom husí a kačiek ako aj ďalších surovín pre prípravu jedál a nápojov. 
Podnikateľky spolupracujú dlhodobo s overenými slovenskými chovateľmi hydiny (z regiónu) ale aj 
s lokálnymi výrobcami lokší, vína, zeleninových príloh alebo napr. s miestnymi pekármi. Spotreba husí 
za jednu sezónu sa pohybuje na úrovni 700 a viac husí (pri kapacite 70 miest v prevádzke) a preto je 
potrebné spolupracovať s dodávateľmi, ktorí sú pripravení dodať požadované množstvá a rezervovať 
si objednávané množstvá v dostatočnom predstihu na obdobie celej sezóny. Takto priamo podporujú 
podnikateľky pripravujúce tradičnú husacinu aj  miestnych chovateľov a producentov potravín. 

Zamestnanci sú v stravovacích službách veľmi dôležití. Často od nich vo finále závisí či odchádza 
zákazník z podniku spokojný. Nie je problém získať kvalifikovaných zamestnancov pre prácu 
v gastronomickom zariadení? Sezónnosť významne ovplyvňuje stabilitu pracovných miest a záujem 
o prácu v gastronomických zariadeniach v Slovenskom Grobe. V obidvoch prevádzkach pracujú, okrem
rodinných príslušníkov, prevažne mladí zamestnanci (pracujúci súbežne s iným zamestnaním) 
a študenti. Často však ide o pracovné miesta vytvárané na obdobie sezóny (od septembra do apríla) 
a na dohodu o vykonaní práce resp. pracovnej alebo brigádnickej činnosti. Podniky si vzhľadom na 
sezónny charakter prevádzky nemôžu dovoliť zamestnať stálych zamestnancov celoročne a na plný 
úväzok. V niektorých podnikoch je aj vyššia fluktuácia zamestnancov a jedna z podnikateliek uvádza, 
že mladšej generácii zamestnancov chýba ochota pracovať, potrebné skúsenosti a pracovné návyky. 
V podnikoch pracujú prevažne miestni zamestnanci alebo z blízkeho okolia (do 20 km). 

Zákazníkmi prevádzok pripravujúcich husacinu sú väčšie či menšie firmy (najmä z BA ale aj zo širšieho 
okolia), rodiny s deťmi a priatelia. Často ide o stálych zákazníkov, ktorí sa aj po vyskúšaní služieb iných 
zariadení radi vracajú. Referencie hostí sú pre podniky veľmi dôležité. Podnikateľky zisťujú spokojnosť 
hostí priamo v zariadeniach, vedú si napr. kroniku ale sledujú aj referencie hostí na sociálnych sieťach. 
Domáca atmosféra a osobný prístup k zákazníkovi prispievajú k tomu, že sa zákazník vracia do 
zariadenia  ako domov a so zamestnancami má blízky vzťah. „S niektorými hosťami sme ako rodina“. 

Niektoré z prevádzok, ktoré ponúkajú husacinu v Slovenskom Grobe sú členmi Cechu husacinárov. Čo 
je úlohou cechu? Cech husacinárov vznikol s cieľom spoločne prezentovať tradičné gastronomické 
prevádzky pripravujúce husacinu v Slovenskom Grobe. Jeho prínosy boli viditeľné predovšetkým pri 
organizovaní spoločných podujatí ako boli napr. Deň otvorených dverí u husacinárov v cechu, pri 
spoločnej propagácii „cechových“ zariadení alebo pri organizovaní spoločných podujatí pre 
prevádzkovateľov cechových podnikov. Pri založení cechu bola zreteľná súdržnosť členov a vzájomná 
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podpora, ktorú s pribúdajúcimi rokmi nahradil skôr individuálny záujem podnikateľov a združenie 
stráca postupne svoje opodstatnenie. 

Podnikať v akomkoľvek odvetví, vrátane gastronómie, núti podnikateľa neustále hľadať nové 
príležitosti, zlepšovať svoje služby a obhajovať svoju pozíciu na trhu... Každá z podnikateliek má svoju 
cestu ako ďalej svoj podnik zveľadiť. Viac o ich podnikateľských plánoch do budúcnosti sa dozviete 
vo videofilme. 

Tradičné vína z Topoľčianok - príbeh  vinárstva Château Topoľčianky 

Tradičné vinárske oblasti sú cieľom mnohých návštevníkov, ktorí sa zaujímajú o spôsob pestovania 
vínnej révy, chcú zažiť atmosféru vínnych pivníc a vinární, ochutnávať kvalitné vína alebo naučiť sa 
viac o vinohradníctve a vinárstve. Vínny cestovný ruch je špecifickým príkladom gastronomického 
cestovného ruchu so zameraním na víno, degustáciu vín rôznych oblastí a poznávanie histórie 
a kultúry spojenej s vinárstvom. Topoľčianky sú lokalitou, kde tradícia pestovania vínnej révy siaha až 
do roku 1723, kedy prišli na podnet grófa Keglevich de Businu do obce kvalifikovaní odborníci z jeho 
rodnej Dalmácie. Neskôr v 19. storočí túto tradíciu rozvinul francúzsky špecialista Gagco, ktorý sa 
okrem zámockého parku venoval aj ovocinárstvu a vinohradníctvu. V období 1923 – 1935 obec 
Topoľčianky preslávil prvý československý prezident T.G.Masaryk. Zámok v Topoľčiankach sa stal 
letným sídlom prezidenta, čo pomohlo aj miestnemu vinohradníctvu a vinárstvu. V tomto období bolo 
vyrobené aj prvé víno pod značkou Chateau Topoľčianky (1933). Podnik, ktorý v tom čase vyrábal víno 
– Vinné sklepy hostinský mal sídlo v Prahe. O 60 rokov neskôr (v roku 1993) založili štyria spoločníci
podnik, ktorý v súčasnosti poznáme pod názvom Vinárske závody Topoľčianky. Firma v tom čase 
začínala so 6 zamestnancami, v pôvodných priestoroch a zastaralou technológiou výroby vína, bez 
vlastnej suroviny, prakticky závislá na pestovateľoch vínnej révy z regiónu. Jej ďalší rozvoj 
predpokladal nevyhnutne dobrý plán a rozsiahle investície. Adam Žilík z marketingového oddelenia 
Vinárskych závodov uvádza, že v porovnaní so začiatkami existencie firmy, zamestnáva podnik dnes 
150 zamestnancov a obhospodaruje 660 ha vlastných vinohradov, čím pokrýva vlastnou surovinou asi 
70 % produkcie vína firmy, produkuje ročne cca 7 mil. litrov vína. Zaraďuje sa tak medzi lídrov vo 
výrobe vína na Slovensku. 

Vinárske závody Topoľčianky sú dnes významným podnikom v zlatomoraveckom regióne, ktorý 
ovplyvňuje aktivity ďalších subjektov lokálnej ekonomiky. Vinárske závody Topoľčianky dlhodobo 
spolupracujú s dodávateľmi suroviny (hrozna) z blízkeho okolia ale aj z iných vinohradníckych 
regiónov (napr. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť). Ide o rokmi overených a spoľahlivých 
dodávateľov, ktorí pestujú vinič a časť produkcie dodávajú Vinárskym závodom Topoľčianky. Podnik 
spolupracuje aj s firmou Štátne lesy SR pri dodávke surovín na prípravu jedál (divina). 

„Slovenský konzument vína je dnes edukovaný a hľadá kvalitné víno“ (A. Žilík). To zvyšuje nároky aj 
na sortiment a kvalitu vína. Portfólio produktov topoľčianskych vín je široké a prispôsobené rôznym 
skupinám zákazníkov, od jednoduchých vín až po prémiové. Základným odbytovým kanálom sú 
maloobchodné predajne a obchodné reťazce, kde si môže kúpiť víno ktokoľvek. Podnik oslovuje aj 
gastronomické zariadenia s ponukou vín prostredníctvom obchodných zástupcov pre HoReCa 
segment. Okrem domáceho trhu sa vína z Topoľčianok exportujú aj na zahraničné trhy, predovšetkým 
do Ázie (Čína, Taiwan, Vietnam a Japonsko) ale podnik sa orientuje aj na nové trhy napr. v Latinskej 
Amerike. Pri predaji je o. i. dôležitá cena, ktorá je ovplyvnená nákladmi (tam zohráva úlohu vlastná 
produkcia suroviny). Predaj vína priamo v Topoľčiankach je spojený často s ďalšími službami, ako sú 
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riadené degustácie alebo návšteva výrobných priestorov a vinohradov so sprievodcom, ktoré sú 
súčasťou produktu vínneho turizmu. 

Vínny turizmus ponúka návštevníkom originálne autentické zážitky spojené s pobytom vo vinárskom 
podniku. To vyžaduje od vinárov nápaditosť pri zostavovaní produktových balíčkov určených 
návštevníkom, atraktívnosť priestorov, v ktorých sa cítia príjemne  a poskytovanie komplexu ďalších 
služieb spojených so samotnou návštevou prevádzky. Okrem riadených degustácií a návštevy 
výrobných priestorov (sudová pivnica, flaškovňa, archív), ponúka podnik napr. nezabudnuteľné 
gastronomické zážitky vo forme  „párovania vína a jedla“, organizuje každoročne pravidelné 
podujatia pre návštevníkov podniku a Topoľčianok, tiež riadené degustácie pre verejnosť mimo 
priestorov podniku (napr. v synagóge a Divadle Andreja Bagara v Nitre), ponúka produkty pre 
organizované skupiny návštevníkov a aktuálne aj ubytovacie služby v citlivo zrekonštruovanom 
zariadení lokalizovanom priamo v topoľčianskych vinohradoch.  

Vinárske závody Topoľčianky každoročne  spolupracujú s obcou a ďalšími partnermi na príprave 
pravidelne sa opakujúcich podujatí pre širokú verejnosť. Je to zároveň príležitosť aj pre náhodného 
návštevníka spoznať prevádzku a absolvovať zaujímavý program. Už tradičnými podujatiami, ktoré sú 
medzi návštevníkmi populárne sú: Deň otvorených dverí (1.máj) – pre Vinárske závody Topoľčianky, 
Národný žrebčín Topoľčianky a Zámok Topoľčianky alebo Vinobranie (1. september) počas ktorého sa 
konajú burčiakové slávnosti, sú otvorené pivnice a koná sa aj Festival tradičných remesiel a chutí. 

Podnik je členom viacerých dobrovoľných zoskupení profesijného charakteru ako napr. Zväz 
vinohradníkov a vinárov Slovenska alebo organizácií, s ktorými sa podieľa na príprave nových 
produktov cestovného ruchu a podujatí, akými sú Nitrianska oblastná organizácia cestovného ruchu 
a Asociácia subjektov cestovného ruchu v Topoľčiankach. Vzájomnou spoluprácou s uvedenými 
subjektmi vznikli úspešné podujatia ako Sparťanské dni (športové podujatie pre deti v zámockom 
areáli) alebo Festival tradičných remesiel a chutí. V bezprostrednom okolí podniku sa nachádzajú 
zaujímavé atraktivity, s návštevou ktorých môže návštevník podniku spojiť svoj program. Je to 
predovšetkým Zámok Topoľčianky s historickým parkom, Národný žrebčín Topoľčianky alebo 10 km 
vzdialená Zubria zvernica v obci Lovce a rovnako vzdialená zrúcanina hradu Hrušov. Zlepšiť 
informovanosť o týchto lokalitách, ich ponuke ako aj o službách vinárskeho podniku by mohlo 
podporiť informačné centrum,  ktoré zatiaľ v obci nie je v prevádzke. 

V budúcnosti plánuje podnik rozšíriť podnikateľské aktivity o služby pálenice a výrobu ovocných 
destilátov, ktoré spojí s organizovaním riadených degustácií a s poskytovaním gastronomických 
služieb. Investície podniku budú smerovať aj do zakladania a obnovy vinohradov. V rámci podpory 
predaja produktov zvažuje podnik zapojenie sa do iniciatívy regionálny produkt Ponitrie 
a exportovanie svojich vín na nové trhy. 

Príbehy podnikateliek zo Slovenského Grobu a Vinárstva Chateau Topoľčianky sú dôkazom, že 
na  Slovensku existujú výnimočné lokality, ktoré ponúkajú návštevníkovi gastronomický zážitok. 
Tento je založený nielen na jedlách a nápojoch pripravovaných tradičným spôsobom, z lokálnych 
surovín, ale aj na atmosfére, ktorá sa spája s prostredím a ľuďmi spoluvytvárajúcimi tento 
autentický zážitok. Je zrejmé, že prevádzky ktoré sme navštívili patria k tým úspešným a návštevník 
si ich už našiel. Napriek tomu majú podnikatelia množstvo plánov do budúcnosti, ako svoje služby 
pre návštevníka skvalitniť alebo rozšíriť. Viac o svojich plánoch hovoria vo videofilme, ktorý je 
súčasťou publikácie. 
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5. NÁVŠTEVNÍK VO VIDIECKOM CESTOVNOM RUCHU

 Návštevník vo vidieckom cestovnom ruchu a motivácia – vymedzenie návštevníka 
vo vidieckom cestovnom ruchu, motívy účasti na pobyte, zmeny vo vývoji krajiny 
a spoločnosti, ktoré ovplyvnili formovanie dopytu vo vidieckom cestovnom ruchu 
na Slovensku 

 Charakteristika a profil návštevníka vo vidieckom cestovnom ruchu – základné črty 
a profil návštevníka, segmentácia, cieľové skupiny, typológia návštevníka 
vo vidieckom cestovnom ruchu 

 Kvantitatívne zmeny vo vidieckom cestovnom ruchu na Slovensku 

 Nové trendy v rámci dopytu vo vidieckom cestovnom ruchu 

5.1  Návštevník vo vidieckom cestovnom ruchu a motivácia 

Potenciál vidieckej krajiny a služby vidieckeho cestovného ruchu predstavujú ponuku 
cieľového miesta, ktorá sa realizuje na trhu cestovného ruchu vtedy, ak po nej existuje reálny 
dopyt. Dopyt v cestovnom ruchu reprezentuje v užšom kontexte návštevník. Spotrebiteľské 
správanie návštevníka vo vidieckom cestovnom ruchu ovplyňujú viaceré faktory – 
psychologické, ekonomické, demografické, sociálno-kultúrne, environmentálne, politické.  

Zmeny vo vývoji krajiny a spoločnosti, ktoré ovplyvnili formovanie dopytu vo vidieckom 
cestovnom ruchu na Slovensku 
Slovensko prekonalo v dvadsiatom storočí a po roku 2000 sériu zásadných zmien v štruktúre 
spoločnosti. Po vzniku Československa, v roku 1919, bol počet obyvateľov Slovenska 2,94 mil., 
v súčasnosti dosahuje 5,5 mil. Prírastok obyvateľstva teda v uvedenom období dosiahol 87 %, čo je 
na európske pomery ojedinelý jav. Výrazne sa zmenila sociálna a ekonomická štruktúra 
spoločnosti. Veľká časť obyvateľstva prestala žiť pôvodným vidieckym štýlom života a výrazne sa 
zmenili aj sociálne väzby v spoločnosti. Časť obyvateľov sa presunula z dedín do miest. Napriek 
tomu, podľa európskych kritérií pre vymedzenie vidieckych oblastí, žije na slovenskom vidieku až 
80 % obyvateľov SR. Zmeny v spoločnosti poznačili aj vidiecku krajinu a prejavili sa aj na vzhľade 
slovenských dedín. Pôvodné drevené, kamenné alebo hlinené domy sa zachovali len v malom 
množstve a vzhľad vidieka bol výrazne ovplyvnený individuálnou bytovou výstavbou pred rokom 
1989 ale aj v posledných tridsiatich rokoch výstavbou uzavretých satelitných mestečiek, 
netypických pre vidiecke osídlenie. Prerušili sa mnohé tradície ako aj kontinuita a naviazanosť 
na poľnohospodársku produkciu v miestnych spoločenstvách. Zmeny pokračovali aj v posledných 
desaťročiach, keď bola priorizovaná v rámci hospodárskeho rozvoja priemyselná politika 
a v menšej miere bol podporovaný rozvoj vidieka a poľnohospodárstva. Takéto smerovanie 
hospodárstva prináša pomerne rýchly ekonomický rozvoj, ale zároveň spôsobuje aj výrazné 
vyľudňovanie niektorých oblastí, ktoré sú mimo hlavných dopravných trás a väčších centier 
hospodárskeho rozvoja. Spolu s poklesom potravinovej sebestačnosti na približne 50 % tak došlo 
k nezvratným zmenám v charaktere vidieckej krajiny, ktorá je síce formálne (podľa kritérií 
Eurostatu) vidieckou, ale de facto prioritne napojenou na potreby priemyslu. Všetky spomínané 
vývojové zmeny v spoločnosti i krajine, ovplyvnili formovanie dopytu vo vidieckom cestovnom 
ruchu. Navyše, v poslednom desaťročí prispeli k podpore účasti na (domácom) vidieckom 
cestovnom ruchu paradoxne: napätá medzinárodná situácia (bezpečnostné riziká), hospodárska 
kríza a preventívne zdravotné opatrenia obmedzujúce cezhraničný pohyb návštevníkov. 
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V cestovnom ruchu sa motivácii začala venovať pozornosť až v 60-tych rokoch minulého 
storočia, v období jeho prudkého rozvoja. Špecifikácia motívov účasti na cestovnom ruchu 
bola a je rôznorodá:  
a) v 70-tych rokoch sa uvádzali tri základné skupiny motívov – motív starostlivosti o zdravie,
prestíže a vzdelávania, 
b) v 80-tych rokoch išlo o zážitok, spontánnosť, uvoľnenie, aktivita, príroda
c) v 90-tych rokoch išlo o dovolenkové – turistické motívy (oddych, uvoľnenie, vzdelávanie,
zdravie, aktivita, zážitok a dobrodružstvo) a neturistické motívy (obchodno-hospodárske, 
politické, náboženské) (Orieška, 2003, s. 21-22).  

V odbornej literatúre sa mnohí autori zaoberajú identifikáciou motívov, ktoré vedú 
návštevníka k účasti na  cestovnom ruchu. Z teórií zaoberajúcich sa motiváciou možno 
spomenúť  napr. “teóriu inverzie rituálov”(Graburn, 1983), ktorej podstata spočíva v tom, že 
návštevník hľadá únik z každodennej rutiny a chce zažiť to, čo nemôže zažiť vo svojom 
bežnom živote, resp. hľadá protiklad svojho bežného žitia, alebo “teóriu trhovej 
segmentácie” (Plog, 2002), ktorá sa zakladá na vytvorení psychografického portrétu 
návštevníka, ktorý umožňuje návštevníkov zaradiť do skupín podľa sociálnej príslušnosti, 
životného štýlu a charakteristík osobnosti. Motivačné faktory návštevníka v cestovnom ruchu 
skúmajú aj ďalší autori v rámci publikovaných teórií (Jarábková, 2018): 

“ The Sunlust and Wanderlust Theory” (McIntosh, Goeldner, 1990; Basher, Ajloni, 2012; Hallab, 1999) – 
objasňuje dôvody prečo ľudia cestujú: „Sunlust“ koncept je založený na tvrdení, že návštevníkov priťahuje 
prostredie, ktoré mu môže poskytnúť zážitky, ktoré mu nemôže poskytnúť prostredie, v ktorom bežne žije. 
„Wanderlust“ koncept hovorí, že motívom pohybu návštevníkov je potreba cestovať z jedného miesta, ktoré 
poznajú na ďalšie nepoznané miesta. 
“The Push and Pull Theory“ (Dann, 1977; Hallab, 1999) – „Push“ koncept ukazuje, že návštevníci cestujú 
s cieľom uspokojiť svoje potreby. „Pull“ kocept zdôrazňuje fakt, že strediská cestovného ruchu sa budujú 
s cieľom prilákať návštevníkov. 
„The Personal and Interpersonal Theory“ (Mannell, Iso-Ahola, 1987; Hallab, 1999) – vysvetľuje, že ľudia 
cestujú z osobných dôvodov ale aj z dôvodov rozvoja medziľudských vzťahov. Osobné dôvody sú napr. osobný 
rozvoj, hľadanie samého seba, učenie sa... Teória medziľudských vzťahov je založená na osobnom rozvoji 
a rozvoji sociálnych vzťahov. 
„The Physical, Status and Prestige, Cultural and Impersonal Motivation Theory“ (McIntosh, Goeldner, 1990; 
Tsephe, Obono, 2013) – prezentuje 4 druhy motivácie: fyzickú, kultúrnu, medziľudských vzťahov, postavenie 
a prestíž. Fyzická motivácia sa spája so zdravotnými dôvodmi, športom a fyzickou regeneráciou. Kultúrna 
motivácia zahŕňa poznávanie krajín, zvykov a kultúry. Motivácia na základe ľudských vzťahov súvisí s túžbou 
stretávať sa s novými ľuďmi, navštíviť priateľov, známych, uniknúť každodennej rutine. Stavovská a prestížna 
motivácia sa zakladá na osobnostnom rozvoji a túžbe po ocenení. 
„The Inner-Directed and Outer-Directed Theory“ (Gnoth, 1997; Tsephe, Obono, 2013) – je založená 
na predpoklade, že ľudia cestujú z interných a externých dôvodov. Interné dôvody súvisia s emóciami 
návštevníkov, ostatné sú svojou povahou kognitívne. 

Zdroj: Streimikiene, Bilan, 2015. Tsephe, Obono, 2013. 

Vo vidieckom cestovnom ruchu sú za dôležité motívy považované predovšetkým: túžba 
uniknúť každodennému stereotypu, zabaviť sa, oddýchnuť si, hľadanie nezabudnuteľných 
zážitkov v kruhu svojej rodiny, hľadanie dobrodružstva, túžba po duševnom obohatení, 
snaha dozvedieť sa viac o prírode, navštíviť pekné a bezpečné miesta s pokojnou 
atmosférou, čistým životným prostredím,  a miesta ktoré sú dobre dopravne dostupné. 
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Hlavné motívy, vrátane odkazov na štúdie a výsledky výskumu autorov, ktorí sa problematike 
venovali, uvádza tabuľka 9. 

Tabuľka 9: Motivácia vo vidieckom cestovnom ruchu 

Motívy vo vidieckom cestovnom ruchu Zdroj 

Únik zo stereotypu Romera et. al. (2011), Pesonen, Komppula 
(2010) 

Oddych pre telo a dušu Haldar (2007), Romera et. al. (2011), 
Madhavan, Rastogi (2013) 

Nezabudnuteľné zážitky a blízkosť rodiny Pesonen, Komppula (2010),  Almeida (2010) 

Hľadanie dobrodružstva v horách, stanovanie, šport Al-Ajloni et al.  (2012), Haldar (2007) 

Duševné obohatenie a individuálny rast Almeida (2010) 

Poznávanie miestnej prírody Pesonen, Komppula (2010) 

Pohostinné a bezpečné prostredie Almeida (2010), Madhavan, Rastogi (2013), 
Pesonen, Komppula (2010) 

Pokojné prostredie, bez znečistenia, krásna krajina 
a nezastavané zelené plochy 

Pesonen, Komppula (2010), Haldar (2007) 

Dostupnosť v súvislosti s dopravou, politickou situáciou 
a výdavkami 

Al-Ajloni et al.  (2012), Haldar (2007), 

Zdroj: Spracované podľa Streimikiene, Bilan, 2015. Tsephe, Obono, 2013. 

Motív úniku zo stereotypu sa spája u návštevníka vidieka s cieľom uniknúť rušnému 
každodennému životu. Oddych pre ich telo a dušu vyjadruje túžbu návštevníka tešiť sa 
a odýchnuť si mimo svoje bežné životné prostredie. Získanie nezabudnuteľných zážitkov 
v kruhu svojich blízkych je motívom pre pobyt na vidieku pre rodiny, ktoré chcú podporiť 
rodinnú súdržnosť a mať jedinečné zážitky z pobytu na vidieku, ktoré si uchovajú po celý 
život. Návštevník, ktorý túži po dobrodružstve vyhľadáva vidiek pre vzrušujúce aktivity, ako 
sú napr. horolezectvo, kempovanie, dobrodružné outdorové aktivity ako pešia turistika, 
lyžovanie, rybolov, jazda na koni a pod. Vo vidieckom cestovnom ruchu sa vyskytuje aj 
skupina návštevníkov, ktorí  vyhľadávajú nové veci, radi objavujú a vnímajú vidiecky cestovný 
ruch ako príležitosť naučiť sa niečo o destinácii, jej kultúre, histórii a obyvateľoch – ich 
motívom je duševné obohatenie a osobný rozvoj. Motívom pre pobyt na vidieku je pre 
niektorých návštevníkov „potreba naučiť sa viac o prírode“ – poznávať miestnu prírodu. 
Vidiek pre väčšinu návštevníkov predstavuje pokojné prostredie, s množstvom zelene, 
s príťažlivou krajinou, ktorá je ideálna pre oddych, miesto, kde sa cítia bezpečne a vítaní 
miestnym obyvateľstvom.  Ďaľším dôležitým motívom pre návštevníka je dostupnosť 
cieľového miesta. 

Účasť na cestovnom ruchu sa v istých časových obdobiach a za istých podmienok opakuje, 
ide o návyk (Orieška, 2003). Návyky majú vplyv na tradície, ktoré je v cestovnom ruchu 
možné spájať s návštevou istého cieľového miesta a prenášať ich z rodičov na deti. Tu sa 
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z pohľadu vidieckeho cestovného ruchu vytvárajú značné príležitosti do budúcna 
predovšetkým v spojitosti s domácim cestovným ruchom. Rodičia majú veľkú šancu v rámci 
vidieckeho cestovného ruchu priviesť svoje deti k poznávaniu vlastného štátu a vytvoriť 
pozitívny vzťah k domácej kultúre a prírode. Získané návyky majú následne vplyv 
na spotrebu, ovplyvňujú módnosť a prestíž. Prestíž sa neprejavuje v účasti na cestovnom 
ruchu vyvolanom primárnou ponukou, ale prestížna je motivácia vyvolaná voľbou (módneho 
cestovného cieľa, zariadenia cestovného ruchu a podobne). 
Na základe motivácie a ďalších charakteristík sú návštevníci vo vidieckom cestovnom ruchu 
zaradení do rôznych cieľových skupín (segmentácia trhu). Dôkladnejšie spoznanie hodnôt, 
záujmov, spotrebiteľského správania a očakávaní jednotlivých cieľových skupín umožňuje 
poskytovateľom služieb vo vidieckom cestovnom ruchu sa lepšie koncentrovať 
na uspokojenie ich potrieb.  

5.2  Charakteristika a profil návštevníka vo vidieckom cestovnom ruchu 

5.2.1  Segmentácia návštevníkov vo vidieckom cestovnom ruchu 

S procesom motivácie a triedenia návštevníkov podľa typov tak následne súvisí aj proces 
segmentácie trhu, založenom na delení trhu na rôzne časti podľa rôznych kritérií.   
Segmentácia trhu spočíva vo vhodnom rozdelení trhu na homogénne časti, trhové segmenty, 
ktoré sa stanú pre vidiecky región cieľovým trhom so špecifickým marketingovým mixom. 
Preto segment možno definovať ako časť trhu, ktorú tvoria spotrebitelia s podobnými 
vlastnosťami, spotrebiteľským správaním a nákupným rozhodovaním na danom trhu. 
Segmentácia je nástrojom rozlíšenia potrieb spotrebiteľov určitého produktu, resp. služby, 
a teda aj prostriedkom na odhalenie podnikateľských príležitostí. Častým dôvodom 
segmentácie je téza: Je lepšie uspokojiť časť trhu, ako zle uspokojiť celý trh (Kita, 2002).  
Výsledkom segmentácie trhu (Ďaďo, 2006) je nielen lepšie uspokojenie potrieb zákazníkov, 
ale aj vyššia špecializácia a posilnenie konkurenčného postavenia na trhu. Lepším poznaním 
potrieb zákazníkov dokážeme navrhnúť lepšiu stratégiu a ponúknuť lepšiu službu ako 
konkurencia. Zoskupovanie zákazníkov do segmentov má význam len vtedy, ak existujú 
rôzne potreby zákazníkov. 

Základné kroky procesu zoskupovania zákazníkov do segmentov: 
• identifikácia potrieb trhu,
• identifikácia odlišujúcich znakov umožňujúcich definovať podobné skupiny

zákazníkov,
• definovanie  skupín  zákazníkov s podobnými  charakteristikami.  Vymedzené  skupiny

zákazníkov (segmenty) sú  pomenúvané  podľa  svojich   rozhodujúcich  charakteristík
(napr. vysokoškolská mládež, domáci majstri, pôžitkári...),

• výber cieľových segmentov, ktorým chceme ponúknuť svoju službu.
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Podľa Kitu (2002) koncepcia segmentácie zahŕňa isté problémy, ktoré vyplývajú z faktu, že 
segmentácia je procesom dvojakého smerovania: od trhu k producentovi služieb a od 
producenta služieb k segmentu. Z tohto hľadiska existuje niekoľko etáp, ktoré sú nevyhnutné 
na definovanie stratégie segmentácie. Je potrebné:  

 definovať celkový trh, na ktorom chceme pôsobiť,
 identifikovať dostatočne veľké homogénne skupiny spotrebiteľov, pokiaľ ide o úroveň

potrieb a želaní,
 určiť profil segmentov – vymedzenie v zmysle jeho odlišných postojov v správaní,

v demografických a psychografických charakteristikách,
 vykonať analýzu veľkosti segmentov trhu,
 vypracovať marketingový mix schopný reagovať na špecifické potreby cieleného

segmentu,
 spájať cieľové trhové segmenty na základe marketingu producenta služieb.

Morrison (1995) uvádza, že hlavným dôvodom realizácie segmentácie trhu je vynaložiť úsilie 
i finančné prostriedky efektívne. Pri procese segmentácie existuje niekoľko možností výberu 
odpovedí na otázky kto, čo, ako, kde a kedy:  

 „Kto?“ – Aké trhové segmenty by sme mali hľadať?
 „Čo?“ – Čo tieto segmenty vyhľadávajú medzi ponúkanými službami?
 „Ako?“ – Ako rozvinieme naše marketingové programy, aby čo najlepšie zodpovedali

ich potrebám a želaniam?
 „Kde?“ – Kde budeme rozvíjať naše služby?
 „Kedy?“ –  Kedy ich budeme rozvíjať?

Morrison uvádza tri hlavné prístupy k segmentácii, pričom neexistuje presná a jednoduchá 
odpoveď, ktorý z nich je najlepší (Morrison, 1995):  

 jednoúrovňová segmentácia – pri použití tohto prístupu je vybraná len jedna
z viacerých možných segmentačných základní,

 dvojúrovňová segmentácia – je vybraná primárna segmentačná báza a trh je ďalej
rozčlenený použitím druhej segmentačnej základne,

 viacúrovňová segmentácia – po aplikácii primárnej základne nasledujú ďalšie dve
alebo viac báz.

Payne (1996) rozlišuje segmentáciu podľa rôznych charakteristík dôležitých pre 
poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu:  

 geografická (organizácia sa rozhodne poskytovať služby len na určitom území),
 demografická (organizácia poskytuje služby skupinám zákazníkov vybraných

na základe demografických vlastností – vek, pohlavie, veľkosť bydliska, životný cyklus
rodiny),



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

96 

 socioekonomická (sociálny status, vzdelanie, príjem, zamestnanie a s ním spojené
návyky),

 psychografická (rozlíšenie podľa hľadaných výhod alebo preferencií spotrebiteľov),
 časová (podľa frekvencie využívania a nákupu služby alebo podielu každého

segmentu na celkovom dopyte. Príťažlivosť tejto segmentácie spočíva v uvedomení si
skutočnosti, že peniaze investované do marketingu zameraného na častých
návštevníkov zaistia lepšiu návratnosť vložených investícií, než keby boli použité pre
iné cieľové trhy).

Morisson (1995) uvádza výhody využívania segmentácie trhu: 

 efektívnejšie využívanie peňazí,
 jasnejšie porozumenie potrebám a želaniam vybraných skupín zákazníkov,
 efektívnejšie umiestňovanie (rozvoj služieb a marketingového mixu k získaniu

špecifického miesta vo vedomí potenciálnych zákazníkov v rámci cieľových trhov),
 väčšiu presnosť pri výbere nástrojov a techník podpory (napr. reklamné médiá,

metódy podpory predaja a geografické umiestnenie),

Pri konečnom výbere cieľových segmentov treba zvážiť: či je producent služieb schopný 
uspokojiť špecifické požiadavky vybraného cieľového trhu, či segment predstavuje 
príležitosť, ktorú si nevšimli konkurenti, či má segment potenciál rastu, atraktívnosť 
segmentu, či segmenty korešpondujú s dlhodobými cieľmi podniku a pod. 

5.2.2  Typológia návštevníka vo vidieckom cestovnom ruchu 

V súčasnosti žijeme v cestovnom ruchu napriek rastúcemu dopytu v posledných rokoch stále 
v období prevahy ponuky nad dopytom. Z hľadiska ekonomickej teórie tak hovoríme o trhu 
dopytu, keď strana dopytu určuje, aké budú trhové vzťahy. Jednotlivé vidiecke regióny medzi 
sebou súperia o väčší počet hostí a prenocovaní ako aj o väčší počet jednodňových 
návštevníkov. V porovnaní s exponovanými centrami cestovného ruchu, kde sú návštevníci 
v poslednej dobe menej vítaní, je situácia vo vidieckom cestovnom ruchu na Slovensku 
relatívne stabilizovaná. Negatívne javy spojené s „príliš“ intenzívnym rozvojom cestovného 
ruchu v destinácii, ktorý nazývame „overtourism“, sa týkajú len málo vidieckych sídiel 
s extrémne vysokým stupňom atraktivity. Z uvedeného dôvodu je vo vidieckych sídlach 
vhodné poznať profil a typológiu návštevníkov aby sme mohli efektívne prispôsobovať 
a vytvárať ponuku pri dosahovaní primeraných nákladov, výnosov a zisku. Prepojenie týchto 
súvislostí s ekonomickými zákonitosťami je pre vidiecke regióny a podnikateľské subjekty 
základom dlhodobej prosperity. 
Podľa UNWTO (2004) návštevník vo vidieckom cestovnom ruchu očakáva naplnenie svojich 
potrieb, ktoré je možné zhrnúť do nasledujúceho súboru zovšeobecnených zásad: 

• Spať na pohodlných lôžkach, za rozumnú cenu.
• Umývať sa v čistých kúpeľniach.
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• Jesť jedlo typické pre danú krajinu (región), jednoduché, ale dobre pripravené.
• Vychutnať si scenériu, pamiatky a charakter krajiny.
• Naučiť sa históriu a kultúru krajiny, ktorú hostia navštevujú.
• Zažiť aktívnu dovolenku (golf, chôdza, rybolov, lyžovanie atď.).
• Nakupovať remeselné výrobky /suveníry ako aj ďalšie tovary v lokalite/regióne.
• Vychutnať si hudbu, tanec a divadlo v lokalite/regióne.
• Cestovať bez obmedzení alebo obáv o svoju bezpečnosť.
• Zažiť pohostinnosť a priateľský postoj osôb zamestnaných v cestovnom ruchu.

Každá z uvedených zásad má svoj nesporný význam pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 
z pohľadu návštevníkov aj na Slovensku. V našich podmienkach možno zdôrazniť úlohu 
regionálnej gastronómie, kultúry, prírody a lepšieho/priateľskejšieho vzťahu k návštevníkom. 
Medzinárodná organizácia CBI (2019), na základe svojich prieskumov uvádza rámcový  profil 
návštevníka vo vidieckom cestovnom ruchu. Ide o osobu, ktorá má vyššie vzdelanie, je 
scestovaná a príslušníkom vyššej spoločenskej triedy. Návštevníkov možno podľa CBI rozdeliť 
do troch hlavných skupín: 

 staršia generácia,
 mladšia generácia.
 rodina s deťmi.

Staršia generácia vo veku 50 – 70 rokov predstavuje v Európe významnú skupinu 
návštevníkov so záujmom o aktivity vo vidieckom cestovnom ruchu. Majú viac voľného času 
a peňazí ako iné skupiny návštevníkov. Ich deti sa často odsťahovali. Zvyčajne sú to skúsení 
cestujúci, ktorí majú radi vidiecke tiché prostredie a hľadajú  nové skúsenosti. Chcú vysokú 
hodnotu za peniaze a sú ochotní zaplatiť viac za autentické zážitky. Starší cestujúci, 
vo všeobecnosti, hľadajú vyššiu úroveň pohodlia ako mladšie vekové skupiny. Viacerí autori 
odporúčajú zamerať sa na tento segment, pretože ide o najpočetnejší segment vidieckeho 
cestovného ruchu. Zároveň tento segment požaduje vysoký štandard pohodlia. 
Na propagáciu sa odporúča použiť internet aj tradičné médiá. Za zmienku stoja aj všeobecne 
dostupné informácie o starnutí obyvateľstva v Európe a zvyšovaní podielu tohto segmentu, 
pričom situácia na Slovensku je ešte kritickejšia a starnutie obyvateľstva je v porovnaní 
s inými európskymi krajinami výrazne rýchlejšie z dôvodu nízkeho počtu narodených detí. 

Mladšia generácia návštevníkov (vo veku 18 – 44 rokov) je druhým najväčším segmentom 
vo vidieckom cestovnom ruchu. Príslušníci tejto generácie často cestovali ako deti a študovali 
v zahraničí. Táto skupina má záujem preskúmať a objavovať ďalšie cieľové miesta. Sú dve 
základné skupiny mladých návštevníkov. 

Prvá skupina sa vyznačuje vysokým príjmom ale nedostatkom času.  Sú to mladí profesionáli 
s vysokými príjmami, ale s obmedzeným časom na cestovanie. Väčšinou sú vo veku 31 – 44 
rokov a často cestujú v pároch alebo indviduálne. Títo cestujúci hľadajú nezvyčajné zážitky 
„raz za život“ a chcú ich zažiť čo najviac počas dovolenky. Komfort je pre nich dôležitý.  
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Druhou veľkou skupinou mladých ľudí sú návštevníci vo veku 18 – 30 rokov, ktorí 
disponujú menším denným rozpočtom a dostatkom voľného času. Táto skupina zahŕňa často 
nenáročných cestujúcich hľadajúcich zážitky za primerané ceny. Ich výdavky sú limitované, 
ale cestujú dlhší čas. Vyberajú si lacnejšie ubytovanie. Chcú sa často zapojiť do aktivít 
miestnych komunít a zažiť autentický „miestny život“. Niektorí príslušníci tejto skupiny sa 
zapájajú do dobrovoľníckej práce v rámci komunitných alebo iných projektov.  

Pre cieľové skupiny mladých návštevníkov sa odporúča vypracovať tzv. jedinečnú kombináciu 
ubytovania a skúseností spolu s ostatnými miestnymi vidieckymi oblasťami a poskytovateľmi 
služieb cestovného ruchu. V ponuke je vhodné prezentovať rôzne možnosti ubytovania 
a aktivít, ktoré môžu mladí návštevníci na vidieku využiť a kombinovať. Atraktívnosť ponuky 
zvyšuje možnosť konzumácie miestnych potravín a typických regionálnych jedál. Týmto 
spôsobom môžu poskytovatelia služieb vytvoriť osobný balíček služieb, ktorý zodpovedá ich 
rozpočtu. Pri ponuke zážitkov sa odporúča opatrnosť. Producenti služieb by sa mali uistiť, že 
návštevníci majú z danej ponuky skutočne prospech a zároveň, že realizácia tejto ponuky 
prinesie úžitok miestnej komunite a neovplyvní negatívne životné prostredie a prírodu. 

Tretím veľkým segmentom pre vidiecky cestovný ruch sú rodiny s deťmi. Rodinné cestovanie 
je významne rastúci segment. Patria sem rodičia s deťmi a starí rodičia s vnúčatami alebo aj 
niekoľko generácií spolu. Vidiecky cestovný ruch je obľúbený predošetkým medzi rodinami. 
Napríklad v Nemecku sú rodiny jedným z najväčších segmentov trhu vidieckeho cestovného 
ruchu. Rodiny pri výbere pobytu zvažujú kvalitu a cenu produktu. Požadujú kvalitné 
zariadenia, bezpečnosť a zábavu, ktorú často kombinujú s poznávaním kultúrnych pamiatok. 
Pre pobyty na vidieku volia primárne obdobie počas prázdnin. Pre rodiny s deťmi je potrebné 
čiastočne prispôsobiť ubytovacie kapacity, ich vybavenosť a služby. Tento segment vyžaduje 
špeciálny program pre deti, detské ihriská, možnosti kúpania v lete alebo podmienky 
a vybavenie pre zimné športy. Produkt má predstavovať súbor nezabudnuteľných zážitkov, 
vrátane vzdelávacích činností a súťažných hier pre deti. Tieto činnosti však musia byť 
bezpečné. Odporúča sa ponúknuť špeciálne zľavy a all-inclusive ceny pre rodiny s deťmi. Trh 
rodinného cestovného ruchu je značne široký. Jeho potenciál v rámci Slovenska je daný 
malými vzdialenosťami do regiónov s atraktívnou ponukou. Vytvárajú sa tak výborné 
predpoklady na využitie voľného času okrem klasickej hlavnej dovolenky pri mori v zahraničí 
na dovolenkové pobyty počas víkendov, predĺžených víkendov alebo krátkodobých 
dovoleniek pre občanov Slovenska.  

Pri typológii návštevníka vo vidieckom cestovnom ruchu môžeme aplikovať aj známy 
Fingerhutov model (tabuľka 10), ktorý určil sedem základných typov turistov. Aj keď rôzni 
autori v rámci výskumov uviedli k danému členeniu niekoľko pripomienok, uvedený model je 
stále uznávaný a používaný.  
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Tabuľka 10:  Sedem základných typov turistov podľa D. Fingerhuta 

Túlavý (turistický) Hľadá harmóniu, zvyšky nedotknutej prírody, dištancuje 
sa od spôsobu života všedného dňa.  

Slobodomilovný Hľadá slobodu, vyznačuje sa istým nekonvenčným 
správaním, spontánnosťou.  

Krajinný Hľadá harmóniu a kontakty, skupinové zážitky, vyznačuje 
sa prísnym správaním podľa pravidiel so silnou 
spoločenskou kontrolou, hľadá domov v zeleni. 

Prechádzkový Promenádový typ hľadá kontakty, chce vidieť a chce byť 
videný, chce pozorovať ľudí a príliš sa nenamáhať.  

Športový Chce si zachovať fyzickú zdatnosť, trénuje, hľadá 
uvoľnenie, športovú aktivitu považuje za zážitok  
a prostriedok na upevnenie zdravia.  

Vzdelávací Vyznačuje sa kreatívnym správaním, chce skúsiť nové 
úlohy, získať prestíž.  

Cestovný Cestovaním chce získať prestíž a nové poznatky, typická 
je preň priestorová dynamika, hľadanie diaľok a záujem 
o pozoruhodnosti.

Zdroj: Orieška, 2003. 

Ďalšou uznávanou typológiou návštevníka používanou aj v rámci vidieckeho cestovného 
ruchu je aj Hahnova typológia dovolenkárov.  

Tabuľka 11:  Päť typov dovolenkárov podľa H. Hahna 

A-typ dobrodružný Hľadá jedinečný zážitok a ráta s rizikom. 

B-typ vzdelávací a pozorujúci Pre jeho správanie je typické:  
- zbiera pozoruhodnosti z miest,  
- zbiera pocity a nálady  
- vyznačuje sa prírodno-,kultúrno- a sociálno-vedeckými 
záujmami. 

F-typ zážitkový Miluje družnosť, zmenu, zábavu, je podnikavý, chce byť 
tam, kde sa niečo deje.  

S-typ rekreačný Hľadá zmenu, ale súčasne pokoj a bezpečnosť pod 
slnečníkom na pláži, v neveľkej miere aj kontakty s milými 
ľuďmi.  

W-typ pohybový a športový Je dvojaký v správaní:  
- na les a turistiku orientovaný: chce byť fit a počas 
dovolenky vyžaduje telesný pohyb,  
- na les a súťaživosť orientovaný: cieľ dovolenky si vyberá 
podľa svojich záľub - alpinisti, vodáci, cyklisti.   

Zdroj: Orieška, 2003, s. 26 

Možno konštatovať, že Fingerhutova aj Hahnova typológia turistov poskytujú pre 
interpretáciu vo vidieckom cestovnom ruchu dostatok možností, ako pracovať s konkrétnymi 
typmi návštevníkov.  
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V praxi sa môžeme stretnúť aj s ďaľšími typológiami návštevníkov, ktoré zohľadňujú pri 
vymedzení príslušnej skupiny návštevníkov rôzne charakteristiky a používajú rozdielne 
kritériá. Zaujímavým príkladom je vymedzenie typov návštevníka vo vidieckom cestovnom 
ruchu kombináciou veku, pohlavia, záujmov a preferencií návštevníkov v Nemecku. 
Výsledkom typológie je päť typov návštevníkov, ktorí sa hlásia k rôznym hodnotám, majú 
rozdielne záujmy, správanie a očakávania od dovolenky (detailnejšie tabuľka 12):  

 obdivovatelia prírody v najlepšom veku,
 športovci,
 rodinní príslušníci so vzťahom k vidieku,
 návštevníci stredného veku, prevažne rodiny,
 konzervatívni návštevníci zameraní na zdravie.

Tabuľka 12:  Cieľové skupiny vo vidieckom cestovnom ruchu (na príklade Nemeckej spolkovej 
republiky) 

Cieľová skupina Charakteristika 
obdivovatelia prírody 
v najlepšom veku 
50+, fyzicky v dobrej 
zdravotnej kondícii 

Hodnoty a orientácia: otvorené sympatie k tradičným hodnotám ako 
aj k tradičným témam ako je životné prostredie, udržateľnosť 
a ochrana ovzdušia, „byť vonku“ ako hodnota sama o sebe, rastúci 
trend orientovať sa na značku. 
Záujmy počas dovolenky:  
pohyb v nedotknutej prírode, počas dovolenky urobiť niečo pre svoje 
zdravie, 
kultúrny program, regionálny charakter gastronómie a služieb. 
Spotrebiteľské správanie (organizácia dovolenky, zdroje informácií): 
individuálne cesty, príjazd s osobným autom, obytným automobilom, 
ubytovanie v penziónoch a prázdninových domoch a bytoch, 
ešte stále klasický spôsob získavania informácií ale rastúci trend 
používania internetu. 
Očakávania od dovolenky: flexibilný rekreačný a aktívny program, 
komfort a zábava, udržateľnosť.  

športovci 
Mladšie a stredné vekové 
kategórie, prevažne muži 

Hodnoty a orientácia: dôležité sú ambicióznosť, pôžitok, zábava, 
technicky veľmi zdatní, značka je pre nich dôležitá,  
Záujmy počas dovolenky: prekonávať prírodu, pohyb, byť aktívny, 
minimálny záujem o kultúrny program. 
Spotrebiteľské správanie (organizácia dovolenky, zdroje informácií): 
príjazd osobným autom, všetky typy ubytovania, pozitívny vzťah 
k internetu a sociálnym sieťam. 
Očakávania od dovolenky: zážitok a aktivita (zameraná na výkon). 

rodinní príslušníci so 
vzťahom k vidieku 
rodičia, starí rodičia 
s deťmi v predškolskom 
a školskom veku 

Hodnoty a orientácia: rodina je pre nich dôležitá, spokojnosť detí je 
prvoradá, zaujímajú sa o udržateľnosť a ochranu životného prostredia. 
Záujmy počas dovolenky: oddýchnuť si, sprostredkovať deťom počas 
dovolenky prírodu, zvieratá a vidiecke prostredie, regionálna 
príslušnosť a autenticita. 
Spotrebiteľské správanie (organizácia dovolenky, zdroje informácií):  
predovšetkým školské prázdniny, príjazd osobným autom, 
uprednostňuje prázdninové domy a ubytovanie na statku, 
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využíva printové médiá a internet. 
Očakávania od dovolenky: osobný kontakt s poskytovateľom služby, 
variabilný voľnočasový program, doplnkové zariadenie a vybavenie 
pre deti. 

oddychujúci návštevníci 
zameraní na vodu 
návštevníci stredného 
veku, prevažne rodiny 

Hodnoty a orientácia: na hlavné turistické prúdy, spoločenskí 
a nenápadní. 
Záujmy počas dovolenky: nič nerobiť, kúpať sa, odpočívať, výlety do 
vnútrozemia (pri zlom počasí),  
Spotrebiteľské správanie (organizácia dovolenky, zdroje informácií): 
uprednostňujú prázdninové domy, hotely v blízkosti pláže, 
informácie vopred, v cieľovom mieste minimálne požiadavky na 
informácie. 
Očakávania od dovolenky: 
Spoločný program pre celé rodiny, prepojenie pobrežia 
a vnútrozemia. 

konzervatívni návštevníci 
zameraní na zdravie 
najstaršia cieľová skupina, 
dôchodcovia, relatívne 
frekventované zdravotné 
obmedzenia 

Hodnoty a orientácia: konzervativizmus, tradičné hodnoty, domáce 
prostredie 
Záujmy počas dovolenky: nechať sa rozmaznávať, spoločnosť 
a zábava, zdravotnícke a kúpeľné zariadenia, prírodné atraktivity  
a pamätihodnosti 
Spotrebiteľské správanie (organizácia dovolenky, zdroje informácií): 
cestujú často sami, pravidelne počas roka, príjazd najčastejšie 
osobným autom, vyšší podiel využívanej železničnej a autobusovej 
dopravy, ubytovanie v hoteloch a penziónoch, dôležitý je komfort 
a bezbariérovosť. 
Pri získavaní informácií a rezervovaní ubytovania využívajú klasické 
kanály, internet sa stáva dôležitejším. 
Očakávania od dovolenky: orientácia na základe spoľahlivých kritérií, 
bezpečnosť a komfort. 

Zdroj: Spracované podľa Tourismusperspektiven in ländlichen Räumen (2013) 

S rôznymi typmi návštevníkov sa vo vidieckom cestovnom ruchu môžeme stretnúť aj pri 
užšom zameraní ich pobytov na vidieku napr. na regionálnu a miestnu gastronómiu. Mil 
(2015) v závislosti od životného štýlu návštevníka rozlišuje 4 typy návštevníka 
v gastronomickom cestovnom ruchu. Všíma si predovšetkým rozdiely v jeho stravovacích 
návykoch.  

Typy návštevníka v gastronomickom cestovnom ruchu 
1. Existenciálny turista (v gastronomickom cestovnom ruchu)
Existenciálny turista v gastronomickom cestovnom ruchu hľadá kombinácie jedál 
a nápojov, ktoré podporujú jeho kognitívne schopnosti a vzdelávanie. Konzumácia jedál 
a nápojov znamená pre tento typ turistu nielen možnosť uspokojiť hlad a smäd ale 
predovšetkým získať detailné vedomosti o miestnych a regionálnych jedlách a nápojoch, 
vrátane informácií o miestnej kultúre. Existenciálneho turistu nemožno nájsť v obľúbených 
štandardných reštauráciách a ich sieťach. Naopak, tento typ turistu sa pohybuje 
v špeciálnych reštauráciách, v ktorých „jedia iba miestni obyvatelia“ alebo napr. 
v miestnych viniciach. Hľadá nesofistikované roľnícke jedlo a nápoje, ktoré sa pripravujú 
starostlivo, s rešpektom k tradícii. Existenciálny turista sa vyhýba drahým reštauráciám, 
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nielen kvôli cene ale aj z dôvodu extravagantnej výzdoby a službám, ktoré sa poskytujú 
v často neprirodzenom „umelom“ jedálenskom prostredí. Aktívne vyhľadáva farmy, 
vinohradnícke usadlosti, zúčastňuje sa kurzov varenia, zberu ovocia, hrozna a zeleniny, 
navštevuje výrobcov syra alebo loví s profesionálnymi rybármi. Rád nakupuje miestne 
suroviny. Informácie pre svoje gurmánske cesty a pobyty čerpá najmä zo špecializovanej 
cestovnej literatúry a z internetu. Nie je konvenčným turistom. 
2. Experimentátor
Turisti – experimentátori spájajú svoj životný štýl s jedlami a nápojmi, ktoré sú v súlade 
s aktuálnym trendom. Vyhľadávajú reštaurácie a kaviarne, ktoré ponúkajú aktuálne 
(prispôsobené trendom) menu a štýlové služby. Experimentátori sledujú trendy 
v gastronómii a informujú o nich, tiež ich zaujímajú témy, týkajúce sa nových trendov 
v príprave jedál, nové recepty. Snažia sa aktívne vyskúšať nové ingrediencie, spôsoby 
stravovania sa, prípravy jedál  a radi ochutnávajú nové jedlá. Jedlá, vína a gastronómia sú 
výrazom ich imidžu a prestíže. Sami nemusia byť nevyhnutne dobrí kuchári ale dobre 
ovládajú trendy v gastronómii – je to súčasť ich životného štýlu a radi sa ako odborníci 
na gastronómiu prezentujú aj na dovolenke. Zdôrazňujú kvalitu a módnosť jedál a nápojov. 
Ako suvenír si z dovolenky odnášajú kuchárske knihy, kulinársku literatúru, knihy o víne, 
ale tiež dizajnové sklo, porcelán, príbory a kuchynské pomôcky. 
3. Rekreačný gastroturista
Tento typ turistu je skôr konzervatívny, pretože počas pobytu hľadá skôr známe jedlá 
a nápoje a nerád experimentuje. Počas pobytu využíva apartmánové ubytovanie 
a samostatnú prípravu stravy. Často si so sebou prináša vlastné ingrediencie, aby sa bez 
nich nemusel zaobísť. Nemá rád zahraničné potraviny, na ktoré nie je zvyknutý. Rád stoluje 
s rodinou a vyhýba sa luxusným reštauráciám a vinárňam a vysokým účtom. 
Pre rekreačného gastroturistu nie je konzumácia jedla a nápojov najdôležitejšou aktivitou. 
4. Diverzný gastroturista
Tento typ turistu hľadá únik z každodenných stereotypov, medzi ktoré patrí aj každodenný 
nákup a varenie pre rodinu. Počas dovolenky očakáva, že jedlo a nápoje budú zabezpečené 
a to v dostatočnom množstve. Najlepšie v overených stravovacích reťazcoch. Preferujú 
jedlá a nápoje, ktoré poznajú, nemajú radi exotické jedlá. Dôležitú úlohu pri konzumácii 
zohráva množstvo, menšiu kvalita jedla a nápoja. Pri konzumácii jedla majú radi 
spoločnosť a preto využívajú k stolovaniu miesta (napr. trattoria), ktoré ich neobmedzujú 
v správaní sa alebo v odeve. 

Zdroj: Mil (2015). 

5.3  Kvantitatívne zmeny vo vidieckom cestovnom ruchu na Slovensku 

Prejavom kúpneho správania z pohľadu charakteristiky návštevníkov vo vidieckom 
cestovnom ruchu ako aj aktuálnych trendov sú zmeny v dopyte zachytené v oficiálnej 
štatistike ubytovacích zariadení. Ministerstvo dopravy a výstavby SR spracovalo a zverejnilo 
materiál Ubytovacia štatistika CR na Slovensku (2018). Zo zverejnených štatistických údajov 
o vidieckom cestovnom ruchu je možné určiť viacero zaujímavých tendencií vo vývoji dopytu.

Počet návštevníkov sa v období rokov 2005 - 2017 zvýšil zo 76 tis. na 151 tis., išlo teda o rast 
vo výške 99,8 %. Domáci hostia s počtom 57 tis. predstavovali v roku 2005 až 75 % podiel 
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na počte hostí, v roku 2017 to bolo 77,9 %. Zahraniční hostia tak tvorili len okolo 25 % 
dopytu v danom období s mierne klesajúcou tendenciou.  

Pomalšie ako počet hostí rástol v uvedenom období počet prenocovaní. Celkový počet 
prenocovaní vzrástol vo vidieckom cestovnom ruchu v rokoch 2005 – 2017 len o 75 %, čo 
znamenalo pokles priemernej dĺžky pobytu z 2,7 na 2,4 dňa. Podiel prenocovaní domácich 
hostí tvoril na začiatku sledovaného obdobia 72,2 %, v roku 2017 až 75,5 %.  

V sledovanom období narástli aj tržby ubytovacích zariadení z 2,084 mil. € na 8,966 mil. €, 
ide teda o 4,3 násobok pôvodnej úrovne. Z uvedeného možno odvodiť pozitívny trend 
výrazného rastu priemernej tržby na jedno prenocovanie, keďže tržby rástli podstatne 
rýchlejším tempom ako počty prenocovaní a hostí. Kým v roku 2005 pripadala na jedno 
prenocovanie tržba 10,15 €, v roku 2017 narástol tento ukazovateľ až na 24,93 €. Tržby od 
domácich návštevníkov vzrástli z 1,379 mil. v roku 2005 na 6,102 mil. v roku 2012 t. j. 4,42 
násobne. 

Slabinou vývoja v danom období je nedostatočné využitie stálych lôžok na úrovni 16 % v roku 
2017. Podiel ubytovacích zariadení vidieckeho cestovného ruchu na celkovom počte 
ubytovacích zariadení vzrástol z 5,9 % až na 7,8 %. Mierna úroveň rastu sa dosiahla aj 
v ukazovateľoch podiel na počte prenocovaní a objem tržieb.   

V období rokov 2005 – 2017 došlo k rastu takmer všetkých ukazovateľov predovšetkým 
do roku 2008. Počas finančnej krízy v roku 2008 a v ďalšom období došlo k poklesu 
a následne od roku 2012 k opätovnému rastu. Zrýchlenie tempa rastu vo vidieckom 
cestovnom ruchu sa dosiahlo po roku 2015 v dôsledku výrazného kvantitatívneho 
uvoľňovania podporovaného bankovým sektorom na Slovensku a v EÚ. Ide o podobné tempá 
rastu ako v cestovnom ruchu na Slovensku aj iných štátoch. Keďže ide primárne o pozitívne 
externé vplyvy, je potrebné si položiť otázku, aké opatrenia je nevyhnutné vykonať, aby 
vidiecky cestovný ruch rástol aj v ďalšom období a bol motorom rastu regiónov. Otázkou je 
ako výraznejšie zvýšiť počty a podiel zahraničných hostí a ich prenocovaní.   

Ak hodnotíme vidiecky cestovný ruch z pohľadu výsledkov cestovného ruchu podľa krajov, je 
potrebné konštatovať, že od vzniku krajov sa najvyššie tempá rastu dosahovali 
v Bratislavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Výrazne ale dominoval Bratislavský kraj, 
predovšetkým z pohľadu zahraničných návštevníkov, pričom svoj podiel v danom období 
pomerne rýchlo zvyšoval na úroveň vo výške 65 %.  

Slovensko potrebuje z pohľadu účinnej regionálnej politiky v cestovnom ruchu prijať 
relevantné opatrenia na podporu vidieckeho cestovného ruchu. Doterajší rast je do veľkej 
miery spojený s konjunkturálnym vývojom ekonomiky v posledných rokoch. Zároveň je 
potrebné okrem domáceho trhu podporovať rast počtu a prenocovaní predovšetkým z trhov 
okolitých štátov a tieto trhy viac stabilizovať. Nízke priemerné využitie ubytovacích kapacít 
návštevníkmi vo vidieckom cestovnom ruchu na úrovni 16 % je rizikom pri akejkoľvek 
krízovej situácii a pre ekonomicky slabšie subjekty predstavuje do budúcna významné riziko. 
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Výrazné zvýšenie tržieb ubytovacích zariadení vo vidieckom cestovnom ruchu na 25 € v roku 
2017 je predpokladom potenciálneho rastu do budúcna ale zároveň aj dôkazom o príjmovej 
situácii cieľových segmentov v tomto sektore. Problémom ostáva disproporčné 
rozmiestnenie celkovej návštevnosti Slovenska v prospech hlavného mesta Bratislavy 
a čiastočne dvoch turisticky významných regiónov Liptova a Vysokých Tatier. Štatistika 
návštevnosti je v tomto smere dôkazom zlyhania regionálnej politiky v cestovnom ruchu. 

5.4  Nové trendy v rámci dopytu vo vidieckom cestovnom ruchu 

V nadväznosti na profil návštevníka vo vidieckom cestovnom ruchu a dostupné štatistické 
údaje je potrebné sa z pohľadu konkurenčnej pozície zamyslieť nad určujúcimi trendmi 
vo vidieckom cestovnom ruchu. Pochopenie týchto trendov v kontexte vývoja a ich využitie 
pri zmenách v práci s trhmi a pri formovaní ponuky umožní zvýšiť v budúcnosti návštevnosť, 
lepšie využiť ubytovacie kapacity, atraktivity a zvýšiť objem tržieb vo vidieckom cestovnom 
ruchu. V konečnom dôsledku tak vidiecke oblasti budú môcť lepšie prosperovať a vytvárať 
lepšie podmienky pre život miestneho obyvateľstva.  

Dopyt po kreatívnych riešeniach 

Kreatívne riešenia a aktivity pomáhajú vidieckym oblastiam zatraktívniť ponuku a umožňujú 
získať nové typy turistov, najmä mestských turistov. Väčšina z nich sa aktívne podieľa na 
týchto činnostiach autentických pre cieľové miesto, vrátane vzdelávacích činností. Rozvoj 
kreatívneho cestovného ruchu je viditeľný najmä vo vidieckych oblastiach, ktoré disponujú 
obmedzenými ekonomickými zdrojmi. Pre tieto oblasti sa stávajú kreatívne riešenia 
nevyhnutnosťou (Richards, 2010). Kreativita umožňuje destináciám inovovať produkt 
a služby, ktoré im poskytujú konkurenčnú výhodu oproti iným miestam (Richards a Wilson, 
2006). Turista zameraný na kreatívne aktivity spravidla neobľubuje aktivity typické pre 
masový cestovný ruch. Podľa Richardsa (2010) prechádza počas pobytu kreatívne zameraný 
návštevník zmenou:  „z necitlivého jednotlivca, ktorý nepozná miestnu kultúru, sa 
transformuje na žiaka a kolegu, ktorý prijíma a vymieňa si vedomosti s jeho hostiteľmi“.   

Dopyt po autenticite 

Potrebu analyzovať autentickosť z hľadiska cestovného ruchu zdôrazňujú Kolar a Zabkar 
(2010), podľa ktorých sú súčasné trendy vo vidieckom cestovnom ruchu spojené 
s postmodernou dobou. Autentickosť je prezentovaná turistom ako súčasť produktu. 
Nepredstavuje samostatný objekt, ale z veľkej časti konštrukciu prezentovanú turistom tými, 
ktorí sú na to oprávnení. Dobrým príkladom autentickej kultúry na vidieku je  folklór, ktorý je 
zvyčajne najlepšie zachovaný, súdržný a vyvážený, zároveň vytvára a zabezpečuje identitu 
každej zemepisnej oblasti krajiny. Autentickosť prvýkrát spomenula MacCannell (1973), 
vnímala ju ako inscenovanú autenticitu. Existujú dva pohľady na autenticitu. Ide o autenticitu 
prvého a druhého stupňa.  
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Autenticita prvého stupňa predstavuje prvé stretnutie turistov s novou kultúrou. Je to umelá 
autentickosť, formovaná miestnymi obyvateľmi, aby prilákala zvedavých turistov, ktorí majú 
vopred stanovené stereotypné predstavy o tomto mieste. Väčšinou je zastúpená fyzickými 
objektmi, ako sú ozdoby obchodov alebo reprodukcie historických udalostí. Objavujú sa veci, 
zvyky a aktivity, ktoré sú autentické nie preto, že sú prirodzene autentické, ale preto, že sú 
tak vnímané externým prostredím. V praxi sa stále určuje pravosť alebo pravda podľa toho, 
ako veľmi niečo pripomína typický život miestnych ľudí. Aby bol život na vidieku pre turistov 
autentický, musí zodpovedať aj ich predstavám (Reisinger a Steiner, 2006). Hodnovernosť 
autenticity prvého stupňa je daná tým, že jej spotrebiteľmi sú často hromadní turisti. 

Autenticita druhého stupňa predstavuje skutočnú autenticitu a je niekedy menej viditeľná. 
Turistom otvára prístup k bežnému (neturistickému) životu miestnych obyvateľov. Pokiaľ ide 
o používanie pravosti vo vidieckom cestovnom ruchu, účelom je čiastočne idealizácia
a vytvorenie nedotknutého obrazu obce alebo regiónu a turisti tak majú zážitok spojený 
napríklad s jednoduchosťou pastierskeho života. Autentickosť sa tiež považuje za západnú 
kultúrnu predstavu.   

Dopyt po miestnej a regionálnej gastronómii 

Gastronomický cestovný ruch  je dôležitým aspektom pre mnohých turistov, najmä pre 
kultúrnych turistov. Aj keď je len málo turistov, ktorí vidia kulinársky zážitok ako jediný cieľ 
svojej cesty, až 80% všetkých turistov vníma kulinárske aktivity ako motiváciu k návšteve 
určitej oblasti. Existuje mnoho aktivít, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé z pohľadu účasti 
na gastronomickom cestovnom ruchu. V ankete UNWTO medzi odborníkmi sa ako 
najsľubnejšie ukázali typické regionálne jedlá, po ktorých nasledovali workshopy 
a prezentácie  jedla. 

Tabuľka 13: Gastronomické aktivity podľa odporúčania expertov UNWTO 

Gastronomická aktivita Podiel v % 
Gastronomické podujatia 79 
Gastronomické cesty/poznávacie zájazdy 62 
Kurzy varenia a workshopy 62 
Potravinové trhy s miestnymi výrobkami 59 
Návštevy obchodov a producentov 53 
Múzeá spojené s gastronómiou 12 
Prezentácie gastronómie 6 
Iné 20 

Zdroj: UNWTO Global Report on Food Tourism, 2018 

Odporúča sa zvýšiť príťažlivosť regiónov pre turistov s potravinami v spolupráci s ostatnými 
podnikateľmi. Pretože turisti pri potravinách a gastronómii hľadajú rozmanitosť, je to úloha 
pre viacerých producentov služieb, nie len pre jeden podnik. Otázkam regionálnej 
gastronómie sa vo svojej publikácii venoval aj kolektív autorov pod vedením K. Novákovej 
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(2013). Rozsiahly etnografický výskum, ktorého výsledky sú publikované na 496 stranách 
predstavuje mimoriadne bohaté kultúrne dedičstvo Slovenska z pohľadu regionálnej 
gastronómie na Slovensku vrátane využitia surovín a konkrétnych receptov. Možno povedať, 
že v našich podmienkach je gastronómia doteraz nedocenenou súčasťou produktu 
vidieckeho cestovného ruchu.  

Dopyt z pohľadu zmien rezervovania služieb 

Počas posledných niekoľkých rokov sa zmenilo správanie cestujúcich pri rezervovaní služieb 
(CBI, 2019). Zdá sa, že trend „nezávislého cestovania“ sa mení smerom k „modulárnemu 
cestovaniu“. Modulárni cestujúci si užívajú svoj voľný čas a radšej požiadajú tretiu stranu, 
aby vykonala prieskum, plánovanie a rezervovanie jedinečných zážitkov. Na druhej strane 
nezávislí cestujúci uskutočňujú výskum, plánovanie a rezerváciu dovolenky úplne sami, 
pravdepodobne pomocou online nástrojov. Častým trendom boli aj rezervovania 
na poslednú chvíľu. Existuje stále viac dôkazov o tom, že cestujúci sa vracajú do cestovných 
kancelárií: priame rezervácie na webe sa čiastočne znižujú, zatiaľ čo rezervovania 
prostredníctvom cestovných kancelárií, pridružených spoločností a miestnych turistických 
kancelárií sa zvyšujú. Platí to najmä pre rodiny generácie Y a nastupujúcu generáciu Z 
a viacgeneračné rodiny. Na vzostupe sú aj rezervovania na poslednú chvíľu. V prípade online 
rezervácií zákazníci využívajú rôzne platformy. V takom prípade musia byť podniky prítomné 
na týchto viacerých platformách kedykoľvek a kdekoľvek. Trend návratu do cestovných 
kancelárií však ponúka  možnosť v reálnom čase sa prispôsobiť potrebám zákazníka 
a nadviazať osobný vzťah. Ukazuje, že zákazníci, ktorí počas rezervovania spolupracovali 
s kontaktnou osobou, majú tendenciu míňať viac ako zákazníci, ktorí si len rezervujú online. 

Trend rezervovať dovolenku, zájazd alebo aktivitu na poslednú chvíľu, sťažuje podnikom 
plánovanie personálu a zdrojov vopred. Podnikanie bude závisieť viac od počasia. 
Na prekonanie tejto nevýhody budú kľúčovými faktormi úspechu miestne partnerstvá / 
spolupráca a dostupnosť naživo. 

Trend k rezervovaniu na poslednú chvíľu sa vyvíjal už nejaký čas. Neexistujú dôvody 
domnievať sa, že sa to v blízkej budúcnosti zmení. Je ťažké predvídať, či sa návrat 
k modulárnemu cestovaniu prostredníctvom cestovných kancelárií v priebehu nasledujúcich 
rokov zvýši, alebo či sa jedná o dočasné oživenie. 

Odporúča sa byť proaktívny, budovať vzťahy so zákazníkom a vzdelávať ich pri rezervácii 
vopred, keď bude k dispozícii viac produktov a možností výberu. Rovnako sa odporúča 
zabezpečiť rôzne distribučné kanály, online aj priamo v cieľovom mieste. Zároveň je 
nevyhnutné spolupracovať s ostatnými podnikmi pri výmene zamestnancov, aby sa 
zabezpečila flexibilita pri reakcii na zmeny v dopyte.  
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Dopyt z pohľadu zmien generácií 

Trh s generáciami Y (Gen Y) a Generation Z (Gen Z) v Európe rýchlo rastie. Tieto generácie sa 
narodili a vyrastali v digitálnom svete. Často používaným synonymom pre generáciu  Y sú 
„mileniáli“. Narodili sa od začiatku osemdesiatych rokov do polovice deväťdesiatych rokov 
a ich podiel na dopyte v v rámci európskeho trhu cestovného ruchu je 40 %. Generácia Z sa 
narodila v polovici 90-tych rokov a okolo roku 2010. Obidve generácie sú technologicky 
dôvtipné, ale úplne odlišné v potrebách komunikácie, spotrebe a turistických skúsenostiach. 

Tabuľka 14: Charakteristika generácie Y a Z 

Charakteristika Generácia Y Generácia Z 

Označenie Millennials Centennials, Screen agers, iGen, click’n’go 
children 

Narodení 1980–1995 ( 2019: 24–39 roční) 1995–2010 (2019: 8–24 roční) 
Percento 
európskej 
populácie 

22% 18% 

Formujúce 
skúsenosti 

Teroristické útoky, hracie konzoly, 
sociálne médiá, invázia do Iraku, 
Google Earth,  

Ekonomická recesia, neistota, chaos 
komplexnosť (globálne otepľovanie, 
energetická kríza, arabská jar, WikiLeaks), 
mobilné zariadenia, cloud computing 

Profil 

Technologicky zvládajú dve obrazovky 
naraz 
Zameranie na dnešok 
Optimisti 

Technologicky zvládajú 5 obrazoviek naraz 
Zameranie na zajtrajšok 
Realisti 

Túžby Sloboda a flexibilita Istota a stabilita 

Prístup k 
technológiám Digitálne zdatní 

Technoholici, plne integrovaní do 
digitálneho sveta, úplne závislí od 
infotechnológií, obmedzené alternatívy 

Prístup ku kariére 
Chcú byť objavení a chcú objavovať 
Digitálni podnikatelia – práca 
s organizáciami, nie pre organizácie 

Pracujú pre úspěch 
Kariérne multifunkční, budú sa ľahko 
pohybovať medzi zamestnaniami  

Komunikačné 
preferencie Text – online, mobilný telefón Obrázky, emotikony, Skype, a iné 

Technologický 
míľnik Smartfón, tablet Rozšírená a virtuálna realita 

Zdroj: https://www.expressworks.com/organizational-change-capacity/generational-diversity-
workplace/attachment/working-generations/ 

Typické pre generáciu Y je uprednostňovanie zážitkov pred vlastníctvom (napríklad 
uprednostňujú dovolenku pred nákupom najnovšej televízie alebo najnovšej módy). Viac 
míňajú za veci, na ktorých skutočne záleží, ako sú cestovateľské skúsenosti vyššej kategórie 
a obmedzujú (často výrazne) napríklad lietanie (nízkonákladové letecké spoločnosti). 
Charakteristické pre generáciu Z (screenagers) je silné spoliehanie sa na sociálne médiá, 
recenzie a ovplyvňujúce osoby (influencerov), ale táto generácia je  pri svojej osobnosti 
opatrnejšia ako generácia Y a uprednostňujú viac súkromných platforiem. Sú zároveň cenovo 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

108 

uvedomelejší a hospodárnejší ako generácia Y. Na splnenie požiadaviek generácie Y je 
dôležité z pohľadu producenta služieb prejaviť empatiu. Preto je potrebná transparentnosť 
v jednaní a technická dôvtipnosť. Generácia Y očakáva väčšie prepojenie medzi službami 
cestovného ruchu a ich každodenným životom. Táto generácia robí svoje cestovateľské 
rozhodnutia spontánne a rýchlo (tzv. fleshpackers). Výrazným prvkom pri posudzovaní 
atraktívnosti je možnosť vykonať všetky etapy cesty pomocou mobilného digitálneho 
zariadenia. Toto je mimoriadna výzva pre vidiecky cestovný ruch, pretože na jednej strane sa 
tento druh cestovného ruchu chápe do značnej miery nezávislý od mobilných technológií, čo 
mu dáva istú mieru slobody od uponáhľaného sveta, na druhej strane je prienik mobilných 
technológií do dnešného sveta nezadržateľný. Zdôrazňuje sa potreba klásť dôraz na 
skúsenosti spotrebiteľov a ponúkať príležitosti (samostatným) cestujúcim, ktorí sú ochotní 
zaplatiť za pútavý zážitok.  

Podľa štúdie Tourismusperspektiven in ländlichen Räumen (2013) budú spotrebiteľské 
správanie návštevníkov vo vidieckom cestovnom ruchu v budúcnosti ovplyvňovať najmä 
zmeny v životných hodnotách, demografické zmeny a zmeny a inovácie v podnikoch 
cestovného ruchu.  

Každodenný život je rýchlejší a hektickejší. Globalizácia ohrozuje identitu cieľových miest. 
Prirodzenou reakciou návštevníka je hľadanie autentického, tradičného a „domáckeho“ 
prostredia. Rastie počet ľudí, pre ktorých je zodpovednosť k životnému prostrediu 
a udržateľnosť prirodzenou súčasťou ich života. Táto skupina vyhľadáva nedotknutú prírodu, 
chce poznať pôvod potravín, ktoré konzumuje a podporuje lokálnu (regionálnu) ekonomiku. 
S účasťou na vidieckom cestovnom ruchu sa spája aj snaha o spomalenie každodenného 
života a príležitosť zaujímavo tráviť voľný čas vo vidieckom prostredí. Predovšetkým 
obyvatelia žijúci v husto osídlených oblastiach (veľkých mestách) považujú vidiecky priestor 
za atraktívny životný priestor s osobitou prírodou a kultúrou, ideálny protiklad k ich 
vlastnému každodennému životu. „Život na vidieku“ reprezentuje zároveň životný štýl, ktorý 
ovplyvňuje architektúru, interiérový dizajn, módu, gastronómiu, médiá a literatúru 
(Jarábková, 2018).  
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Tabuľka 15: Očakávané zmeny (trendy), ktoré budú ovplyvňovať vidiecky cestovný ruch 

Zdroj: Spracované podľa Tourismusperspektiven in ländlichen Räumen (2013). 

Demografické zmeny sa prejavujú najmä v zmene vekovej štruktúry obyvateľstva (starnutie 
populácie) a v migrácii mladých obyvateľov do miest. Tieto zmeny spôsobujú rast dopytu 
vo vidieckom cestovnom ruchu v skupine seniorov, ktorí chcú tráviť viac voľného času 
v prírode a v skupine mladých ľudí, ktorí sa presťahovali do miest a na vidieku hľadajú 
oddych. Vidiecky priestor sa stáva atraktívny aj pri hľadaní autentickosti a vlastných koreňov. 
Rýchlo pokračujúci technologický pokrok umožňuje stále jednoduchšie a lacnejšie riešenia 
predovšetkým v oblasti komunikácie a distribúcie, a tak aj malé cieľové miesta a regióny 
budú mať šancu sa prezentovať. Digitalizácia krajiny umožní návštevníkovi získať rôzne 
informácie o cieľovom mieste kdekoľvek a kedykoľvek prostredníctvom mobilného 
koncového prístroja ako je napr. smartphone, tablet, PC. V dôsledku rastúcej konkurencie 
na trhu cestovného ruchu príde k „vyčisteniu trhu“ a k profesionalizácii poskytovateľov 
služieb a k nevyhnutnému zvýšeniu kvality poskytovaných služieb vo vidieckom cestovnom 
ruchu. Predpokladá sa, že k tomu prispeje aj mladá vzdelaná generácia, ktorá disponuje 
potrebnými schopnosťami a zručnosťami (Jarábková, 2018). 

Kontrolné otázky: 
1. Ktoré faktory ovplyvňujú dopyt vo vidieckom cestovnom ruchu?
2. Uveďte hlavné motívy návštevníka v rámci vidieckeho cestovného ruchu.
3. Vysvetlite podstatu segmentácie a ako prebieha proces segmentácie návštevníkov.
4. Zdôvodnite potrebu segmentácie v cestovnom ruchu.
5. Charakterizujte typického návštevníka vo vidieckom cestovnom ruchu.
6. Vyberte jednu z typológií návštevníka a interpretujte ju.
7. Uveďte aktuálne trendy a zmeny charakteristické pre dopyt vo vidieckom cestovnom

ruchu.
8. Ako sa prejavujú v dopyte vo vidieckom cestovnom ruchu generačné zmeny?

Zmeny v životných 
hodnotách 

 hľadanie autenticity,
pravosti, tradície a domova 
ako protireakcia na proces 
globalizácie a „hektiky“ 
každodenného života 
 zodpovednosť
k životnému prostrediu, 
udržateľnosť a prirodzenosť 
 väčší význam regiónu 
a neporušenej prírody 

Demografické zmeny 

 rastúci dopyt seniorov vo
vidieckom cestovnom ruchu 
 rastúci záujem o zážitky
v prírode s pribúdajúcim 
vekom 
 rastúci záujem o témy
týkajúce sa udržateľnosti 
a klimatických zmien. 

Zmeny a inovácie na 
strane poskytovateľov 
služieb  
 stúpajúci konkurenčný
tlak v CR 
 stúpajúci dopyt po
kapacitách, ktoré sú 
k dispozícii 
 rýchlo pokračujúci
technologický vývoj 
 rastúca
profesionalizácia 

Rozvoj cestovného ruchu vo vidieckom priestore 
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6. KVALITA SLUŽIEB VO VIDIECKOM CESTOVNOM RUCHU

 Pojem kvalita – dimenzie kvality, kvalita služieb cestovného ruchu, meranie kvality 
služieb 

 Systémy manažérstva kvality v cestovnom ruchu – štandardy, manažérstvo kvality 
podľa noriem ISO radu 9000, komplexné manažérstvo kvality (TQM) 

 Systémy kvality vo vidieckom cestovnom ruchu – príklady existujúcich systémov 
kvality z prostredia Európy, existujúce systémy kvality v cestovnom ruchu na 
Slovensku, systémy kvality vo vidieckom cestovnom ruchu na regionálnej a lokálnej 
úrovni (regionálne produkty, certifikované ubytovanie na vidieku, ocenenie 
gastronomických zariadení) 

6.1  Pojem kvalita 

Kvalitu definuje Výkladový slovník – cestovný ruch – hotelierstvo – pohostinstvo (Gúčik a kol., 
2006) ako schopnosť objektu (produktu) uspokojovať určené a očakávané potreby zákazníka. 
Podľa uvedených autorov sa transformujú potreby na znaky so špecifickými kritériami 
a môžu vyjadrovať hľadiská prevádzky, použiteľnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti, estetiky, 
ekológie, ekonomiky ap. ktoré považuje zákazník za dôležité. Dosiahnutie uspokojivej kvality 
zahŕňa všetky etapy od definície potrieb až po zhodnotenie ich uspokojenia.   

V zmysle STN EN ISO 9000:2008 pojem kvalita vyjadruje mieru, s akou súbor vlastných 
charakteristík tovaru a služby, systému alebo procesu spĺňa požiadavky zákazníkov a ďalších 
zainteresovaných strán. 

Pohľad zákazníka na kvalitu zdôrazňuje aj Mateides (1999), ktorý spája kvalitu s „úžitkom“ 
pre spotrebiteľa – „len zákazník rozhoduje o tom, či je produkt pre neho užitočný a či suma 
jeho vlastností spĺňa akceptovateľnú úroveň kvality pre jeho potreby“ a či ho nakoniec 
pozitívne ocení. „Kvalita je to, čo za kvalitu považuje zákazník“.  Strana ponuky – dodávatelia 
služieb potom reagujú na požiadavky zákazníka, tým že produkujú výrobky a služby, ktoré 
svojimi vlastnosťami zodpovedajú požiadavkám zákazníka. Mateides (1999) rozlišuje internú 
a externú kvalitu produktu, pričom externou kvalitou chápe kvalitu z pohľadu zákazníka, 
neovplyvňuje ju výrobca alebo poskytovateľ služby, formuje sa podľa podmienok na trhu 
a očakávaní zákazníka. Interná kvalita je vnímaná a ovplyvňovaná dodávateľom služby pri 
výrobe a poskytovaní produktu, ktorý zároveň zodpovedá požiadavkám zákazníka (teda 
externej kvalite).  

Palatková (2011) zdôrazňuje, že kvalita zahŕňa, okrem vlastností produktu, ktoré prinášajú 
úžitok spotrebiteľovi, aj kvalitu procesov v podniku (destinácii), kvalitu zdrojov (prostredie, 
vybavenosť, osobný prístup a pod.) a kvalitu systému riadenia (motivácie pracovníkov, 
organizovanie, komunikáciu a pod.).  
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Gúčik a kol. (2007) rozlišuje dve dimenzie kvality: technickú a funkčnú. Pod technickou 
dimenziou kvality chápe produkt, ktorý zákazník dostane. Funkčná dimenzia kvality 
reprezentuje spôsob akým sa mu produkt (služba) poskytne. Technická dimenzia sa dá 
hodnotiť na základe objektívnych kritérií, pritom  rozhodujúca je vybavenosť zariadenia, 
know-how, technické rozhodnutia. Funkčná dimenzia kvality sa hodnotí prostredníctvom 
subjektívneho vnímania a rozhodujúce sú postoje, vnútorné vzťahy, správanie, poskytovanie 
služby, vystupovanie, dostupnosť, kontakty so zákazníkmi (Gúčik, Gajdošík, Lencsésová, 
2016). 

Kvalita služby predstavuje schopnosť poskytovateľa služby vytvoriť požadovaný výkon na 
určitej úrovni za účasti zákazníka a podľa jeho očakávaní (Gúčik a kol., 2006).  Kvalitu 
poskytnutej služby v cestovnom ruchu ovplyvňujú (podľa Gúčik a kol., 2007): 

 prostredie – fyzická vybavenosť zariadenia, estetickosť prostredia, vzhľad
a upravenosť zamestnancov, kapacitné možnosti (11 % vplyv na kvalitu služby)

 spoľahlivosť služieb – schopnosť poskytnúť presne a bezchybne všetko čo sa sľúbilo
(32 % vplyv na kvalitu služby),

 citlivosť prístupu k zákazníkovi – ochota a rýchlosť personálu (22 % vplyv na kvalitu
služby),

 kvalifikovanosť zamestnancov – kompetencia pre činnosť, odborné vedomosti,
jazyková pripravenosť, zdvorilosť a dôveryhodnosť (11 % vplyv na kvalitu služby),

 empatia – vcítenie sa do individuálnych želaní zákazníka (16 % vplyv na kvalitu
služby).

Podľa Grönroosa (1984) je kvalita poskytnutých služieb výsledkom hodnotiaceho procesu, 
v ktorom spotrebiteľ porovnáva svoje očakávania s reálnym vnímaním poskytnutej služby. 
Snahy o objektívne hodnotenie kvality služieb viedli k hľadaniu a zostavovaniu rôznych škál 
hodnotiacich kritérií. Grönroos zvolil vo svojej štúdii tri skupiny kritérií: technickú kvalitu, 
funkčnú kvalitu a imidž zariadenia.  

Meranie kvality služieb významne ovplyvnil výskum Parasuramana, Zeithaml a Berryho 
(1988) zameraný na hodnotenie kvality služby z pohľadu dopytu. Autori hľadali príčiny 
neúplnej alebo nedostatočnej  kvality poskytovaných služieb. Tak vytvorili tzv. GAP – model 
(alebo model piatich medzier, diferencií), ktorý uvádza hlavné dôvody spôsobujúce rozdiely 
medzi očakávanou kvalitou služby (zo strany zákazníka), kvalitou služby, ktorú chcel podnik 
(manažment) poskytnúť a kvalitou služby, ktorú zákazník reálne dostane (tabuľka 16). 

Najrozšírenejšie nástroje merania kvality služieb v praxi sú SERVQUAL (Parasuraman, 
Zeithaml a Berry 1988, 1991) a SERVPERF (Brady, Cronin a Brand 2002, Cronin a Taylor 
1992). Tieto metódy patria medzi metódy založené na meraní kvality podľa subjektívnych 
kritérií, konkrétne ich možno zaradiť medzi multiatributívne metódy orientované na znaky. 
Nástroj SERVQUAL porovnáva očakávania a vnímanie zákazníkov tzn. má dve časti – ideálny 
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a skutočný stav. Hodnotí kvalitu na základe  22 hodnotiacich kritérií (zameraných 
na prostredie, spoľahlivosť služieb, citlivosť prístupu k zákazníkovi, kvalifikovanosť 
zamestnancov a empatiu) prostredníctvom dvojitej škály a sedemstupňového hodnotenia 
(extrémy: „úplne odmietam“ (1) a „úplne súhlasím“ (7)).   

Tabuľka 16: GAP – model 

Diferencia: Dôvody diferencie: 
1. Medzi očakávaniami zákazníkov a pochopením

týchto očakávaní manažmentom
 problémy v internej komunikácii
 nedostatok informácií

2. Medzi manažmentom a pochopenými
očakávaniami zákazníkov a ich presadzovaním
v špecifikáciách služby

 chýbajúca rozhodnosť manažmentu vo vzťahu ku
kvalite služby

 chýbajúce jasné stanovenie cieľov vo vzťahu
ku kvalite služby

 chýbajúce postupy štandardizácie výkonov, ako aj
predpoklady manažmentu stanoviť mieru, v ktorej
sa očakávania zákazníkov budú vedieť splniť

3. Medzi špecifikáciou poskytovania služby 
a skutočne poskytnutým výkonom

 nedostatok znalostí, tréningu alebo kvalifikácie
pre úlohu

 nesprávni ľudia pre splnenie úlohy,
 nevhodné vybavenie,
 konfliktné plnenie pracovných úloh
 neúplné alebo nevhodné kontrolné systémy
 chýbajúca identifikácia pracovníkov s firmou
 chýbajúca motivácia pracovníkov k aktivite

4. Medzi deklarovaným a skutočným 
poskytovaním služby

 nereálne a prehnané  sľuby podniku
 chýbajúce informácie

5. Sumárna diferencia medzi očakávaniami
a skutočnou skúsenosťou zákazníka

 negatívna skúsenosť zákazníka v minulosti (postoj)
 sklamanie zákazníka (príčinou môžu byť vyššie

uvedené diferencie)
Zdroj: Mateides, A. 1999. Spokojnosť zákazníka a metódy jej merania. 

Tabuľka 17: Metódy merania kvality služieb 

Meranie kvality služieb 
orientované na dopyt orientované na ponuku orientované na pracovníkov 

Meranie podľa objektívnych kritérií  metódy orientované na
znaky

 interné meranie kvality
 princíp štyroch očí
 podnikové zlepšovateľské

hnutie 
 postup poka-yoke

 pozorovanie expertmi
 mystery shopping
 testy tovaru a služieb

 audit kvality
 analýza nákladov na kvalitu
 štatistická kontrola procesu

Meranie podľa subjektívnych kritérií 
 metódy merania 

orientované na znaky
 metódy merania 

orientované na prežité
skúsenosti

 diagram príčin a efektu
(Ishikawov diagram)

 FMEA analýza
 Benchmarking
 Prenášanie požiadaviek 

zákazníka na podnikové
procesy (QFD)

Zdroj: Spracované podľa Mateides, A. Ďaďo, J. 2002. Služby. 

Nástroj SERVPERF je istým zjednodušením predchádzajúceho nástroja SERVQUAL, nakoľko sa 
koncentruje na meranie kvality len cez zákazníkom vnímaný výkon. Nezohľadňuje očakávania 
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zákazníka a význam jednotlivých dimenzií kvality. Pozitívom nástroja SERVPERF je jeho 
jednoduché použitie. Neskôr bol tento nástroj doplnený o sledovanie významu (dôležitosti) 
výkonu v hodnotení (SERVIMPERF). 

V cestovnom ruchu je často používaným nástrojom merania kvality služieb SERVQUAL alebo 
jeho rôzne variácie. Napríklad autori Bigné, Martínez, Miquel a Andreu (2003), LeBlanc 
(1992), Ryan a Cliff (1997) použili tento model pri hodnotení služieb cestovných kancelárií 
a Frochot a Huges (2000), pri hodnotení kultúrneho dedičstva, MacKay a Crompton (1990), 
pri hodnotení voľnočasových služieb, Bojanic a Rosen (1994), Fick a Richie (1991), Stevens, 
Knutson a Patton (1995) pri hodnotení reštauračných služieb  a Weiermair a Fuchs (1999) pri 
hodnotení alpských lyžiarskych stredísk. Najviac štúdií o hodnotení kvality ubytovacích 
služieb sa realizovalo v hoteloch. Získané výsledky a použité kritériá hodnotenia však 
nemožno aplikovať pri hodnotení ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku. Tieto 
majú svoje špecifiká.  

Tabuľka 18: Metóda SERVQUAL 

Očakávania zákazníka – ideálny stav Vnímanie zákazníka – skutočný stav 
Vplyv prostredia na zákazníka 
1. K vynikajúcemu poskytovateľovi služieb patrí

moderné technické vybavenie. 
2. Obchodné priestory takéhoto poskytovateľa

služieb sú príjemne zariadené. 
3. Pracovníci takéhoto poskytovateľa služieb sú

vhodne oblečení a budia sympatický dojem. 
4. Informačné materiály takéhoto poskytovateľa

služieb majú vhodnú formu. 
Spoľahlivosť služieb 
5. Ak vynikajúci poskytovateľ služieb sľúbi

dodržanie termínu, je tento termín dodržaný. 
6. Pri vynikajúcom poskytovateľovi služieb je zjavný

záujem o vyriešenie problému zákazníka. 
7. Vynikajúci poskytovateľ služieb má poskytovať

službu perfektne na prvýkrát. 
8. Vynikajúci poskytovateľ služieb má poskytovať

službu v termíne, ktorý bol dohodnutý. 
9. Takýto poskytovateľ poskytuje zákazníkom

bezchybné dodatočné informácie. 
 Citlivosť prístupu voči zákazníkom 
10. Zamestnanci takéhoto poskytovateľa služieb

vedia podať informácie o odhade dĺžky času 
vykonania služby. 

11. Zamestnanci takéhoto poskytovateľa služieb
vedia promptne obslúžiť zákazníka 

12. Zamestnanci takéhoto poskytovateľa služieb sú
vždy pripravení pomôcť zákazníkom 

13. Zamestnanci takéhoto poskytovateľa služieb nie
sú nikdy zaneprázdnení tak, aby nemohli splniť 
prianie zákazníka. 

Kvalifikovanosť personálu 
14. Správanie zamestnancov vynikajúceho 

poskytovateľa služieb vždy vzbudzuje dôveru 

Vplyv prostredia na zákazníka 
1. K podniku XY patrí moderné technické vybavenie.
2. Obchodné priestory podniku XY sú príjemne

zariadené.
3. Pracovníci podniku XY sú vhodne oblečení

a budia sympatický dojem.
4. Informačné materiály podniku XY majú vhodnú

formu.
Spoľahlivosť služieb 
5. Ak podnik XY sľúbi dodržanie termínu, je tento

termín dodržaný. 
6. Pri podniku XY je zjavný záujem o vyriešenie

problému zákazníka. 
7. Podnik XY poskytuje službu perfektne na

prvýkrát. 
8. Podnik XY poskytuje službu v termíne, ktorý bol

dohodnutý. 
9. Podnik XY poskytuje zákazníkom bezchybné

dodatočné informácie. 
Citlivosť prístupu voči zákazníkom 
10. Zamestnanci podniku XY vedia podať informácie

o odhade dĺžky času vykonania služby.

11. Zamestnanci podniku XY vedia promptne obslúžiť
zákazníka.

12. Zamestnanci podniku XY sú pripravení pomôcť
zákazníkom.

13. Zamestnanci podniku XY nie sú zaneprázdnení
tak, aby nemohli splniť prianie zákazníka.

Kvalifikovanosť personálu 
14. Správanie zamestnancov podniku XY vždy

vzbudzuje dôveru. 
15. Pri transakciách s podnikom XY sa zákazník cíti
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15. Pri transakciách s vynikajúcim poskytovateľom
služieb sa zákazník cíti isto.

16. Zamestnanci vynikajúceho poskytovateľa služieb
sú stále rovnako zdvorilí k zákazníkom.

17. Zamestnanci vynikajúceho poskytovateľa služieb
majú odborné znalosti a vedia reagovať na otázky
zákazníkov.

Vcítenie sa do individuálnych želaní zákazníka 
18. Vynikajúci poskytovateľ služieb venuje

individuálnu pozornosť každému svojmu 
zákazníkovi. 

19. Zamestnanci vynikajúceho poskytovateľa služieb
ponúkajú svoje služby v čase, ktorý je vhodný pre 
všetkých zákazníkov. 

20. Vynikajúci poskytovateľ služieb má 
zamestnancov, ktorí venujú zákazníkom osobnú 
pozornosť. 

21. Vynikajúcemu poskytovateľovi služieb ležia na
srdci záujmy zákazníkov. 

22. Zamestnanci takéhoto poskytovateľa služieb
rozumejú a chápu špecifické potreby svojich 
zákazníkov. 

isto. 
16. Zamestnanci podniku XY sú stále rovnako zdvorilí

k zákazníkom. 
17. Zamestnanci podniku XY majú odborné znalosti

a vedia reagovať na otázky zákazníkov. 

Vcítenie sa do individuálnych želaní zákazníka 
18. Podnik XY venuje individuálnu pozornosť

každému svojmu zákazníkovi. 

19. Zamestnanci podniku XY ponúkajú svoje služby
v čase, ktorý je vhodný pre všetkých zákazníkov.

20. Podnik XY má zamestnancov, ktorí venujú
zákazníkom osobnú pozornosť.

21. Podniku XY ležia na srdci záujmy zákazníkov.

22. Zamestnanci podniku XY rozumejú a chápu
špecifické potreby svojich zákazníkov.

Zdroj: Spracované podľa Mateides, A. Ďaďo, J. 2002. Služby. 

Na Slovensku sa hodnotením kvality – spokojnosťou zákazníka, metódami jej merania, 
konceptmi a skúsenosťami zaoberá viac autorov (Mateides, Gúčik, Gajdošík, Lencsésová, 
Pohančaník, Cajchan, Závadský, Kuchárová Mačkajová, Gabršová, Kapusta, Šípková). Strašík 
a Hanesová (2005, s. 204) zrealizovali výskum, ktorý bol zameraný na  analýzu aktuálnej 
situácie v riadení kvality  podnikov cestovného ruchu, na vzorke 96 podnikov, z toho 70 
podnikov bolo ubytovacích zariadení. Z prieskumu vyplýva, že podnikom cestovného ruchu 
na Slovensku chýba komplexný systém riadenia kvality, resp. systematický prístup k riadeniu 
kvality. Autori (Strašík a Hanesová, 2005, s. 212) konštatujú, že aj keď spokojnosť hostí je 
prioritou, riadeniu kvality sa nevenuje náležitá pozornosť. Postavenie kvality v riadení 
podnikov je v súčasnosti vo všeobecnej, nekonkrétnej rovine, kvalita sa chápe ako 
samozrejmosť a  v  podnikoch cestovného ruchu neexistuje systém jej riadenia. Dôležitým 
faktorom riadenia kvality je monitorovanie a meranie spokojnosti zákazníka. V ubytovacích 
zariadeniach na Slovensku sa na monitorovanie spokojnosti zákazníka využívajú 
z existujúcich metód najmä osobný rozhovor hostí so zamestnancami podniku, dotazník, 
záznamy v knihe želaní a sťažností a iba zriedkavo sú zriadené špeciálne oddelenia „guest 
relations department“, kde sa pravidelne monitorujú a vyhodnocujú dotazníky a sťažnosti 
zákazníkov. Cieľom uvedených metód je zistiť spokojnosť hosťa so službami zariadenia 
a so správaním personálu. 

6.2  Systémy manažérstva kvality v cestovnom ruchu 

V odbornej literatúre sa uvádzajú tri základné koncepcie manažérstva kvality uplatňované 
v cestovnom ruchu, ktoré sa často označujú aj ako tri úrovne manažérstva kvality. 
Najjednoduchšiu koncepciu predstavujú štandardy vybavenosti a služieb. Vyššiu úroveň 
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manažérstva kvality predstavujú koncepcie podľa noriem ISO radu 9000 a najvyššiu úroveň 
manažérstva kvality – komplexné manažérstvo kvality (Total Quality Management).  

6.2.1  Štandardy 

Aj keď štandardy kvality sú považované za najnižšiu úroveň manažérstva kvality sú v praxi 
často využívané a majú ekonomické a spoločenské opodstatnenie. Sládek (1997, s.75) 
uvádza, že štandardy definujú kvalitu a podmienky poskytovania služieb v pohostinských 
a ubytovacích zariadeniach. Obyčajne zabezpečujú ochranu spotrebiteľa a usmerňujú 
podnikateľov aká má byť ponuka, čo má obsahovať, akým nárokom má zodpovedať, kde 
a kedy (Gúčik a kol., 2007). Štandardy sa v cestovnom ruchu uplatňujú na medzinárodnej, 
národnej ale aj regionálnej úrovni pre rôzne typy podnikov cestovného ruchu a cieľových 
miest. Často majú podobu kategorizácií a klasifikácií. Štandardy môžu byť súčasťou platnej 
legislatívy štátu tzn., že sa uplatňujú v danej krajine povinne pre vybrané podniky cestovného 
ruchu (napr. ubytovacie a stravovacie zariadenia, informačné centrá ap.) alebo ich 
presadzujú odvetvové a profesijné zväzy v cestovnom ruchu. V tom prípade sú záväzné len 
pre členov odvetvových a profesijných zväzov (Jarábková, 2018).   

Štandardy kvality v cestovnom ruchu predstavujú požiadavky na vybavenosť a činnosť 
zariadení cestovného ruchu. Ide o kritérium (kritériá), opis  alebo predpis, ktorý určuje 
požiadavky na objekt a jeho prevádzku, vybavenosť, hygienu a ekológiu, na kvantitu 
a kvalitu poskytovaných služieb a tovaru, etiku vzťahov pracovníkov a zákazníkov a pod. 

Zdroj: Gúčik, M. a kol. 2006. Cestovný ruch – hotelierstvo – pohostinstvo. Výkladový slovník. 2006. 

Pôvod všeobecne platných štandardov súvisí so zavádzaním podnikových štandardov 
v hotelových sieťach v 60-tych rokoch 20. storočia. Ich cieľom bolo jasne deklarovať 
požiadavky na vybavenosť hotela, na manažment hotela a na kvalitu poskytovaných služieb 
smerom dovnútra i von (pre hosťa). Za týmto účelom boli vypracované aj manuály, ktoré 
požiadavky detailne popisovali. Na základe podnikových štandardov sa v jednotlivých 
krajinách rozvinuli všeobecne uplatňované štandardy v ubytovacích zariadeniach. Tieto sa 
navzájom, krajina od krajiny, líšia, preto je od 90-tych rokov v  Európe zreteľná snaha 
o zjednotenie národných štandardov pre ubytovacie zariadenia. Iniciatívu prevzala
medzinárodná organizácia HOTREC, ktorá zaviedla „jednotnú klasifikáciu ubytovacích 
zariadení v Európe“. Akceptácia medzinárodne platnej jednotnej klasifikácie ubytovacích 
zariadení zo strany odvetvových a profesijných organizácií pôsobiacich v jednotlivých 
európskych krajinách zostala na dobrovoľnej báze. Podľa niektorých autorov je úlohou 
štandardov v cestovnom ruchu prioritne informovať zákazníkov o vybavenosti a rozsahu 
ponúkaných služieb (Šípková, 2004), preto nepredstavujú skutočné systémy kvality. Štát 
pomocou štandardov presadzuje hygienické, bezpečnostné a ekologické normy. 
V stravovacích službách (presnejšie v potravinárskej výrobe a gastronómii) možno 
za štandardy považovať systém riadenia kritických bodov HACCP. 
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6.2.2  ISO normy radu 9000 

ISO normy radu 9000 predstavujú systém manažmentu kvality, ktorý umožňuje organizáciám 
preukázať schopnosť výroby a distribúcie produktov a služieb v súlade s predpismi 
a potrebami zákazníka. Sú určené všetkým typom organizácií, rôznej veľkosti a zamerania ich 
činnosti. Súbor noriem ISO 9000 zahŕňa normy: 

ISO 9000 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník, 

ISO 9001 Systémy manažérstva kvality – Požiadavky, 

ISO 9004 Manažérstvo trvalého úspechu organizácie – prístup na základe manažérstva 
kvality. 

Tieto normy tvoria vzájomne súvisiacu skupinu noriem systému manažérstva kvality, pretože 
jednotlivé normy na seba nadväzujú a vzájomne sa obsahovo dopĺňajú. 

Cieľom normy ISO 9000:2015 je pomôcť používateľom pochopiť  základné 
koncepty, zásady a slovník manažérstva kvality tak, aby boli schopní efektívne zavádzať 
systémy manažérstva kvality. Norma ISO 9000:2015 popisuje základné koncepty a sedem 
princípov manažérstva kvality. Pri každom princípe je vysvetlené, prečo by ho organizácia 
mala zaviesť a jeho kľúčové prínosy a aktivity, ktoré by mala organizácia vykonať pre jeho 
zavedenie. 

Zásady ISO 9000:2015: 
 Zameranie sa na zákazníka
 Vodcovstvo
 Zapojenie ľudí
 Procesný prístup
 Zlepšovanie
 Rozhodovanie založené na dôkazoch
 Manažérstvo vzťahov

Zdroj: Norma ISO 9001:2015. 

Zásady manažérstva kvality tvoria základ noriem systému manažérstva kvality ISO súboru 
9000. Sú kľúčovými “kritickými faktormi úspechu” systémov manažérstva. Ich neznalosť, 
nepochopenie a nezavedenie je vo väčšine prípadov príčinou neúspechu systémov 
manažérstva a tvorby zbytočných, formálnych a nič neprinášajúcich systémov 
(http://www.iso9001-2015.sk/). Norma ISO 9000:2015 obsahuje okrem základných pojmov 
a zásad manažérstva kvality aj termíny a ich definície ako napr. termíny súvisiace s osobou 
alebo ľuďmi, súvisiace s  organizáciou, s  činnosťami, s  procesom, so systémom, 
s požiadavkami, s výsledkom, s údajmi, informáciami a dokumentom, so zákazníkom a i. 
a objasňuje aj vzťahy medzi pojmami. 

Norma ISO 9001:2015 slúži ako referenčný model pre nastavenie základných riadiacich 
procesov v organizácii, ktoré pomáhajú neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných produktov 
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a služieb a spokojnosť zákazníka (preto systém riadenia kvality). Je to norma procesne 
orientovaná.  

ISO 9001:2015 upravuje: 
 Princípy systému manažérstva kvality
 Procesný prístup
 Vzťah s inými normami systémov manažérstva
 Základné termíny a definície
 Kontext organizácie (porozumenie organizácii a jej kontextu, porozumenie potrebám

a očakávaniam zainteresovaných strán, určenie rozsahu systému manažérstva kvality,
systém manažérstva kvality a jeho procesy)

 Vodcovstvo (vodcovstvo a záväzok, politika, organizačné role, zodpovednosti a právomoci)
 Plánovanie (opatrenia na riešenie rizík a príležitostí, ciele kvality a plánovanie ich

dosiahnutia, plánovanie zmien)
 Podpora (zdroje – ľudia, infraštruktúra, prostredie pre prevádzkovanie procesov, zdroje na

monitorovanie a meranie, kompetentnosť, povedomie, komunikácia, dokumentované
informácie)

 Prevádzka (plánovanie a riadenie prevádzky, požiadavky na produkty a služby, návrh
a vývoj produktov a služieb, riadenie externe poskytovaných produktov a služieb, výroba
a poskytovanie služieb, uvoľnenie produktov a služieb, riadenie nezhodných výstupov)

 Hodnotenie výkonnosti (monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie, interný audit,
preskúmanie manažmentom)

 Zlepšovanie (nezhoda a nápravné opatrenie, trvalé zlepšovanie)
Zdroj:  ISO 9001:2015. 

ISO normy vydáva Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Organization 
for Standardization). Posledná aktualizácia noriem ISO 9000:2015 a ISO 9001:2015 sa 
zrealizovala v priebehu roka 2015 a nadväzne boli vydané Úradom pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR normy s označením STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva 
kvality. Požiadavky (ISO 9001:2015) a STN EN ISO 9000 Systémy manažérstva kvality. Základy 
a slovník (ISO 9000:2015).  

Výsledkom zavedenia normy ISO 9001 Systémy manažérstva kvality v organizácii je 
certifikácia systému manažmentu organizácie a získanie medzinárodne platného certifikátu 
kvality. Certifikát sa udeľuje s platnosťou na tri roky. Po uplynutí uvedenej doby môže 
požiadať podnik o tzv. recertifikačný audit. Po zavedení tohto systému kvality sa 
certifikovaná organizácia (podnik) viac zameriava na zákazníka a trvale zlepšuje svoju prácu 
a procesy v spoločnosti. Na druhej strane podnik zvyšuje svoju dôveryhodnosť, prestíž 
u spolupracujúcich organizácií (dodávateľov a  odberateľov) a zvyšuje svoju 
konkurencieschopnosť  (napr. príležitosť uchádzať sa o zákazky vo verejných súťažiach). 

V cestovnom ruchu sú nositeľmi certifikátu ISO 9001:2015 predovšetkým väčšie podniky 
(hotely, kúpeľné zariadenia), nakoľko  malé a stredné podniky odrádzajú od zavedenia 
systému kvality náklady spojené so službami poradenských a certifikačných spoločností. 
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6.2.3  Komplexné manažérstvo kvality – TQM 

TQM je filozofia manažmentu, formujúca zákazníkom riadený a učiaci sa podnik k tomu, aby 
sa dosiahla plná spokojnosť zákazníkov vďaka neustálemu zlepšovaniu účinnosti podnikových 
procesov (Mateides, Ďaďo, 2002). Model TQM reprezentuje prístup manažmentu 
organizácie zameraný na kvalitu, založený na účasti všetkých členov organizácie s cieľom 
dosiahnuť dlhodobý úspech prostredníctvom uspokojovania zákazníkov a k prospechu 
všetkých členov organizácie a spoločnosti. Autori Mateides a Ďaďo (2002) zdôrazňujú, že 
koncepcia TQM nie je zviazaná žiadnymi predpismi (ako je tomu pri ISO normách), ale je 
„otvoreným systémom absorbujúcicm všetko pozitívne“ čo môže byť využité pre rozvoj 
podniku.  

Koncepcia TQM sa začala používať už v 70-tych rokoch 20. storočia v Japonsku. Za hlavného 
propagátora TQM sa považujú E.W. Deming a J. M. Juran. Neskôr bola koncepcia TQM 
rozpracovaná aj v americkom prostredí (P. Crosby, A. V. Feigenbaum).    

Technický  subsystém TQM: 
 TQM - princípy
 Jasne formulovaná politika podniku

a kvality
 Jasné organizačné kompetencie pre

kvalitu
 Optimálny systém zabezpečenia kvality
 Použitie techník riešenia problému
 Obsiahly a cielený koncept tréningu

Sociálny subsystém TQM: 
 Nový pohľad manažmentu na vzťah

k pracovníkom  a práci, 
 Pričlenenie zainteresovaných
 Tímová práca
 Sústavné školenia a kontinuálne 

zlepšovanie
 Otvorená klíma

Zdroj: Spracované podľa Mateides, A. Ďaďo, J. 2002. Služby. 

TQM je systém, ktorý pozostáva  z dvoch subsystémov: technického a sociálneho 
subsystému. Technický systém je založený na účelovo racionálnom vykonávaní práce. 
Sociálny subsystém sleduje psychológiu medziľudských vzťahov (Gúčik, Gajdošík, Lencsésová, 
2016). 

K základným princípom TQM patrí: orientácia na zákazníka, nasledovný proces je tvoj 
zákazník, kvalita je na 1. mieste, význam informácií a Demingov kruh. Princípy zdôrazňujú 
pozíciu zákazníka pri vymedzení kvality a to aj v rámci vnútropodnikových procesov, kde sú 
jednotlivé útvary považované za zákazníkov. V každom momente produkcie výrobku alebo 
poskytovania služby je prvoradá kvalita, bez ohľadu na ďalšie okolnosti. Informácie v podniku 
sú dôležité pre inováciu produktov a služieb v súlade s požiadavkami zákazníkov a výslednú 
kvalitu ovplyvňuje aj tok informácií vo vnútri podniku. Demingov kruh predstavuje 
nevyhnutnosť permanentnej spolupráce výskumu, vývoja, výroby a odbytu s cieľom 
dosiahnuť lepšiu kvalitu. Pozostáva z kolobehu činností: plánuj – urob – overuj – konaj. 
V sociálnom subsystéme sa prikladá dôležitosť predovšetkým pracovníkom, ich kvalite 
a vzťahom medzi pracovníkmi v podniku. Dôležité sa stávajú motivácia a dôvera medzi 
pracovníkmi. Vedenie podniku podporuje iniciatívnosť, samostatnosť pracovníkov, tímovú 
prácu a kolektívne rozhodovanie. Kontinuálne zlepšovanie kvality v podniku je možné 
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dosiahnuť len „cez optimalizáciu pracovných procesov, zlepšenie sociálneho postavenia 
a technickej zručnosti pracovníkov“ (Mateides, Ďaďo, 2002). TQM koncept zdôrazňuje, že 
pracovníci v podniku musia mať príležitosť otvorene vyjadriť svoj názor – prispieť svojimi 
návrhmi a kritickými postojmi k riešeniu problému. Komunikácia v podniku je otvorená 
a založená na vzájomnej dôvere pracovníkov. 

Pre úspešné zavedenie modelu TQM je nevyhnutné, aby technický a sociálny subsystém 
boli  vzájomne optimálne previazané, resp. v rovnováhe. 

6.3  Systémy kvality vo vidieckom cestovnom ruchu 

Štúdií zaoberajúcich sa hodnotením kvality služieb vo vidieckom prostredí je menej. Jedna 
z realizovaných štúdií (Reichel a kol., 2000) meria kvalitu služieb v ubytovacích zariadeniach 
na vidieku v Izraeli. Reichel pritom vychádza opätovne z porovnania reálnej skúsenosti hosťa 
a jeho očakávaní. Hodnotiaca škála v uvedenom prípade pozostáva z 15 kritérií zaradených 
do dvoch skupín: technickej a funkčnej. Ďalšie štúdie realizované v podmienkach vidieka boli 
štúdia Martínovej (1998) a Ruiza et al. (1995), ktorá aplikuje nástroj SERVQUAL a využíva 22 
kritérií pre hodnotenie kvality najmä hotelov severného Španielska. Kritériá zohľadňujú 
najmä profesionalitu personálu, vybavenie ubytovacieho zariadenia, doplnkovú ponuku 
služieb zariadenia a hlavný prínos zariadenia. Neskôr Khan (2003) analyzoval očakávanú 
kvalitu služieb návštevníkmi v rámci ekologického cestovného ruchu. Zvolená hodnotiaca 
škála však nerozlišuje jednotlivé typy zariadení vidieckeho cestovného ruchu (ubytovacie, 
stravovacie, dopravné a pod.) a neberie do úvahy hodnotenie kvality služby z pohľadu 
návštevníka. 

Kvalitu služieb ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku analyzovala aj skupina 
španielskych autorov (Albacete-Sáez C.A., Fuentes-Fuentes M. M., Lloréns-Montes F.J., 
2007). Na hodnotenie kvality služieb si kolektív zvolil hodnotiacu škálu, ktorá pozostávala zo 
šiestich skupín kritérií (požiadavky na zamestnancov, doplnkové služby, vzťahy hosť – 
zamestnanec, základná vybavenosť ubytovacieho zariadenia, bezpečnosť a empatia zo strany 
poskytovateľa služby). Pri hodnotení sa použilo 58 kritérií. Hodnotenie bolo rozdelené do 
dvoch častí. V prvej časti sa hodnotili očakávania hosťa od hypotetického podniku najlepšej 
kvality a v druhej časti  vnímanie kvality reálneho (navštíveného) ubytovacieho zariadenia 
na vidieku, pričom sa pri hodnotení použili rovnaké kritériá. Hodnotenie kvality sa 
uskutočnilo v regióne s dlhoročnou tradíciou v poskytovaní služieb vidieckeho cestovného 
ruchu Alpujarra v Granade. Na základe získaných výsledkov autori konštatujú, že pre 
hodnotenie kvality služieb zariadení vidieckeho cestovného ruchu majú najväčší význam 
vybavenie zariadenia, potom nasledujú požiadavky na zamestnancov a ich schopnosti, vzťahy 
hosť – zamestnanec, empatia. Najmenší význam v hodnotení kvality mali doplnkové služby. 
Dosiahnutá kvalita v jednotlivých kritériách bola daná rozdielom medzi očakávaniami 
a vnímaním jednotlivých faktorov a najväčšie rozdiely boli identifikované v doplnkových 
službách a v hmotnej vybavenosti zariadení. 
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6.3.1  Príklady existujúcich systémov kvality v Európe 

Štandardy organizácie EUROGITES 

Medzinárodná organizácia EUROGITES (European Federation of Farm and Village Tourism) 
združuje národné odvetvové organizácie, ktoré zastupujú zariadenia vidieckeho cestovného 
ruchu  v Európskom priestore. Slovenská republika je členom EUROGITES prostredníctvom 
Slovenského zväzu vidieckeho turizmu a agroturizmu. 

Organizácia EUROGITES komunikuje s ďalšími európskymi organizáciami a pracovnými 
skupinami, ktoré sa zaoberajú podporou vidieckeho cestovného ruchu (Pracovná skupina pre 
cestovný ruch DG Enterprise, alebo pre rozvoj vidieka DG Agriculture), zabezpečuje 
vzdelávanie v tejto oblasti, prednášky expertov, podporuje spoluprácu a výmenu informácií 
medzi členmi, propagáciu svojich členov ako aj  individuálnych zariadení. EUROGITES sa 
angažuje aj v oblasti kvality služieb. V roku 2005 vytvoril zväz štandardy pre ubytovacie 
zariadenia lokalizované na vidieku. Cieľom tejto iniciatívy bolo zosúladiť minimálne 
požiadavky na lokalizáciu, vybavenosť, služby, zamestnancov a bezpečnosť hosťa 
v ubytovacích zariadeniach na vidieku, v rôznych krajinách Európy. Zavedenie spoločných 
medzinárodne platných štandardov vo vidieckom cestovnom ruchu malo prispieť aj 
k zlepšeniu informovanosti a orientácie návštevníka vo vidieckom cestovnom ruchu 
v Európe. Štandardy reprezentujú minimálne požiadavky, ktoré majú ubytovacie zariadenia 
na vidieku splniť. V rámci hodnotenia sa rozlišujú ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú 
služby výlučne pre „domácich“ alebo  „zahraničných“ návštevníkov. Pre členov EUROGITES 
(odvetvové zväzy) sú štandardy dobrovoľné a zvyčajne dopĺňajú platnú legislatívu, existujúcu 
klasifikáciu alebo iný systém kvality v cestovnom ruchu v členskej krajine. Štandardy 
EUROGITES sa vzťahujú na ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú produkt vidieckeho 
cestovného ruchu a spĺňajú charakteristické znaky (tabuľka 19).  

Tabulka 19: Charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia lokalizovaného na vidieku 
(EUROGITES) 

ZNAKY INTERPRETÁCIA 

Ubytovacie zariadenie je lokalizované na 
vidieku, v obci alebo malom meste 

‹ 5000 obyvateľov obce /mesta, alebo veľmi typickej / 
tradičnej štvrti 

Vidiecka krajina s tradičným farmárstvom, 
poľnohospodárstvom alebo cennými 
prírodnými hodnotami 

Cenné prírodné hodnoty = národný park alebo chránené 
územia 
Tradičné farmárstvo = vylučuje prevahu priemyselného 
farmárstva (v krajine dominujú zelené farmy)  

Cestovný ruch nie je hlavným resp. 
dominantným zdrojom príjmov pre oblast 

Vzťah „počet lôžok / počet obyvateľov“ nesmie 
presiahnuť 1/1  

Neznehodnotené životné prostredie, kľudné 
a mierumilovné miesto, bez rušivých vplyvov 
(napr.  hluku) 

Vedľajšie efekty, ktoré sú výsledkom tradičného 
farmárstva, sú akceptovateľné 

Autenticita ubytovacieho zariadenia a 
prostredia 
Pohostinnosť – osobná pozornosť hostiteľa 
Limitovaná (malá) kapacita ubytovacej jednotky Max. 40 lôžok 
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Akceptovanie štatútu a hodnotiacich kritérií EuroGites štandardy hodnotenia kvality (EuroGites 
Quality Assessment Standards) 

Sociálna a environmentálna udržateľnosť 
v kontexte na multifunkčnosť vidieka 

Akceptácia kritérií Agendy 21 pre cestovný ruch 

Kontakt s miestnou komunitou a tradičnou 
kultúrou 

Minimálne realizácia aktivít v miestnom prostredí, hostia 
majú možnosť kontaktu  s miestnym obyvateľstvom, 
v prípade, že si to želajú 

Miestny produkt a gastronómia Je k dispozícii v okolí 
Kultúra (folklór, kroje, tradície, zvyky...) Je k dispozícii v okolí 

Zdoj: EUROGITES, 2005. 

Naopak, z hodnotenia sú vylúčené ubytovacie zariadenia nachádzajúce sa v urbanizovanom 
prostredí, v prostredí zaťaženom priemyselnou činnosťou, v inak viditeľne poškodenom 
a nebezpečnom prostredí, a tiež zariadenia lokalizované v masovo navštevovaných územiach 
s rozvinutým cestovným ruchom.  

Kritériá pre ubytovacie zariadenia lokalizované na vidieku reprezentujú minimálne 
požiadavky na:  

 zariadenie a vybavenie,
 prostredie (okolie),
 služby ubytovacieho zariadenia a služby poskytované v okolí,
 starostlivosť zamestnancov, súkromie a atmosféru,
 bezpečnosť hosťa.

Ak členská organizácia štandardy EUROGITES na svojom území implementuje, zodpovedá aj 
za ich aplikáciu, dodržiavanie a kontrolu plnenia zo strany ubytovacích zariadení. Zariadenia, 
ktoré minimálne kritériá EUROGITES spĺňajú, získajú právo na používanie značky kvality 
“EUROGITES”. 

Štandardy vo vidieckom cestovnom ruchu v Nemeckej spolkovej republike 

V Nemecku existuje viacero precízne prepracovaných systémov hodnotenia kvality služieb 
v cestovnom ruchu založených spravidla na definovaní štandardov vybavenosti a služieb. 
Vzhľadom na územnú platnosť a tematické zameranie ich možno rozdeliť do troch skupín:  

• systémy hodnotenia kvality s celoštátnou pôsobnosťou a platnosťou (NSR),

• systémy hodnotenia platné v rámci jednej spolkovej krajiny (v 14 spolkových krajinách
viac ako 60 rôznych systémov hodnotenia kvality v cestovnom ruchu),

• tematicky špecificky zamerané systémy hodnotenia kvality.

Uvedené systémy hodnotenia kvality služieb zariadení cestovného ruchu sa vzájomne 
odlišujú formou hodnotenia (klasifikácia, certifikácia, súťaž), cieľmi hodnotenia, typom 
hodnotených zariadení, kritériami hodnotenia, formou prezentácie výsledkov hodnotenia, 
podpornými mechanizmami, benefitmi pre hodnotené zariadenia, nositeľmi politiky kvality 
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resp. inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie systémov kvality v praxi. Na štátnej 
úrovni sú doposiaľ zavedené nasledujúce systémy hodnotenia kvality v cestovnom ruchu: i – 
Marke, celoštátna súťaž „Deutscher Tourismuspreis“ (Nemecká cena v cestovnom ruchu), 
Deutsche Hotelklassifizierung (Klasifikácia hotelov v Nemecku), Klasifikácia hostincov 
a penziónov (Deutsche Klassifizierung für Gästehäuser, Gasthőfe und Pensionen), DTV 
(Deutsche Tourismus Verband) Klasifikácia prázdninových domov, bytov a izieb v súkromí, 
Klasifikácia ubytovacích zariadení pre deti a mládež, DTV Klasifikácia kempingových miest, 
Klasifikácia prístavov pre športové člny, Pečať kvality a vysokej úrovne životného prostredia 
v cestovnom ruchu zameranom na kanoistiku, Znak kvality „Viabono“, Systém doplnkového 
označenia kvality zariadení cestovného ruchu na vidieku BAG – dovolenka na roľníckom 
dvore a vidieku (dopĺňa DTV klasifikáciu prázdninových domov, bytov a izieb v súkromí – BAG 
Bauernhof – und Landurlaub), Značka kvality DLG, Certifikačný systém – „Kvalitný hostiteľ 
turistického Nemecka“, Certifikačný systém ADFC Bett & Bike (ADFC – Nemecký klub 
cyklistov), Súťaž „Vitajte na dovolenke – čas rodiny bez bariér“, VDR certifikovaný hotel pre 
obchodne cestujúcich, Značka „Wellness – hotely – Nemecko“, Pečať kvality „Wellness“ 
Nemeckého wellness zväzu, Značka Wellness v kúpeľoch.  

Vo vidieckom cestovnom ruchu sa aplikujú systémy hodnotenia kvality malých ubytovacích 
zariadení, ktoré nadväzujú na klasifikáciu hotelov v Nemecku. Klasifikácia hotelov bola 
zavedená do praxe v Nemecku v roku 1996 Nemeckým zväzom hotelov a reštaurácií 
(DEHOGA) a je dobrovoľná. Do hodnotenia kvality ubytovacích zariadení sa zahŕňajú: 
prenajímatelia objektov a izieb s viac ako 9 lôžkami, okrem hotelov aj kategórie garni hotel, 
hostinec s ubytovaním a penzión, aparthotely a vidiecke hotely. Klasifikačný systém sa 
zameriava na hodnotenie objektívnych kritérií, medzi ktoré patria najmä vybavenosť izieb 
a ponuka služieb. Jednotlivé skupiny kritérií sú nastavené na hodnotenie všeobecných 
požiadaviek na ubytovacie zariadenie, požiadaviek na recepciu a služby, na vybavenie izieb, 
gastronómiu, vybavenosť priestormi pre podujatia a trávenie voľného času hostí, 
požiadaviek na systém manažmentu kvality a online aktivity. Pre každú triedu sú definované 
minimálne kritériá, pričom platí, čím vyššie je ubytovacie zariadenie zaradené, tým väčší 
rozsah požiadaviek musí spĺňať. Triedy sú rozlíšené počtom hviezdičiek, ktorý vyjadruje 
príslušný štandard. Ak plní hotel kritériá vo svojej kategórii a triede „nadštandardne“ môže 
získať prídavné označenie SUPERIOR.  Po splnení kritérií získa zariadenie doklad o zaradení 
v rámci klasifikácie a oprávnenie označiť zariadenie zodpovedajúcou kategóriou a triedou 
ubytovacieho zariadenia. Platnosť certifikátu je obmedzená (3 roky). Klasifikačné kritériá 
DEHOGA pravidelne prehodnocuje a aktualizuje. Predložené kritériá sú platné pre klasifikáciu 
ubytovacích zariadení v období 2015 - 2020. Organizačne zabezpečujú klasifikáciu zariadení 
regionálne zväzy DEHOGA v spolupráci s organizáciami cestovného ruchu alebo regionálnymi 
priemyselnými a obchodnými komorami, podľa spoločných pravidiel. K mesiacu júl 2016 bolo 
úspešne klasifikovaných 8500 ubytovacích zariadení v Nemecku. Poplatky spojené 
s realizáciou klasifikácie, dodaním označenia kategórie a triedy hotela, sú rozdielne 
v závislosti od spolkovej krajiny, členstva v DEHOGA a taktiež od toho či ide o prvú resp. 
opakovanú klasifikáciu. 
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Na klasifikáciu hotelov v Nemecku nadväzuje Klasifikácia hostincov s ubytovaním 
a penziónov, ktorá precizuje hodnotenie kvality ubytovacích zariadení, nehotelového 
charakteru, s počtom izieb nepresahujúcim 20. Cieľom uvedenej klasifikácie je zaistiť 
minimálny štandard kvality služieb v uvedených kategóriách malých ubytovacích zariadení, 
zlepšiť ich postavenie na trhu, zaistiť  transparentnosť v ponuke a poskytnúť potenciálnemu 
hosťovi pocit istoty pri výbere prevereného zariadenia. Minimálne požiadavky na zaradenie 
do príslušnej kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia sú zhrnuté do skupín kritérií, ktoré 
podobne ako klasifikácia hotelov zohľadňujú: všeobecné požiadavky na objekt a priestory 
v ňom, vybavenie a zariadenie izieb, služby, možnosti pre trávenie voľného času, požiadavky 
na produkt a kvalitu. Hodnotiaci systém pre malé ubytovacie zariadenia používa päťstupňové 
hodnotenie (podobne ako pri hotelových ubytovacích zariadeniach) a pre odlíšenie od 
klasifikácie hotelov je pri označení triedy uvedené písmeno „G“. Za praktickú realizáciu 
klasifikácie malých ubytovacích zariadení zodpovedá zväz DEHOGA. Klasifikáciu môžu 
vykonávať aj regionálne zastúpenia zväzu. Po splnení minimálnych podmienok, ktoré sú 
definované pre príslušnú kategóriu a triedu ubytovacieho zariadenia, získa podnik označenie 
s vymedzenou platnosťou zaradenia. Platnosť je obmedzená na dobu troch rokov. 
Klasifikačný systém pre hostince s ubytovaním a penzióny bol zavedený do praxe v júli 2005 
a k mesiacu júl 2016 bolo hodnotených cca. 800 ubytovacích zariadení. 

Pri ubytovaní na vidieku sa často využívajú aj rodinné domy alebo typické vidiecke usadlosti. 
Pre uvedené typy ubytovacích zariadení je v Nemecku vypracovaný samostatný systém 
klasifikácie prázdninových domov a bytov a ubytovania v izbách v súkromí. Prvá klasifikácia 
pre tento typ zariadení bola vypracovaná v roku 1994. Klasifikácia zahŕňa: prázdninové byty 
a domy (okrem aparthotelov a apartmánových domov), objekty s izbami na súkromí (max. 9 
lôžok), špeciálne kategórie ubytovacích zariadení s označením „dovolenka na roľníckom 
dvore“ a „dovolenka na vinárskom dvore“ alebo „dovolenka na jazdeckom dvore“, ktoré sú 
naviazané na poľnohospodárske aktivity a majú charakter ubytovania v súkromí. Pre 
prevádzkovateľov špeciálnych kategórií ubytovacích zariadení platí, že sú povinní splniť aj 
ďalšie doplňujúce kritériá, ktoré ich označenie vyžaduje. Cieľom uvedeného systému 
hodnotenia kvality služieb je zavedenie spoločných štandardov pre uvedené kategórie 
ubytovania, zaistiť transparentnosť ponuky a uľahčiť tak výber hosťovi a ponúknuť 
prevádzkovateľovi konkurenčnú výhodu. Hodnotiaci systém obsahuje viac ako 180 kritérií 
usporiadaných do 9 resp. 7 skupín pre prázdninové domy a byty a taktiež izby na súkromí – 
infraštruktúra objektu, priestory v objekte, výhľad z obývacej izby, služby, zariadenia pre 
trávenie voľného času, druh objektu, balkón a terasa, záhrada/okolie domu, príjazd / prístup 
do budovy a parkovacie možnosti. Jednotlivým triedam ubytovacích zariadení sú priradené 
všeobecné a špeciálne minimálne kritériá. Kritériá sú po troch rokoch prehodnocované. 
Uvedená klasifikácia je pre všetky typy ubytovacích zariadení 5-stupňová. Pre odlíšenie 
kategórií prázdninový dom / byt a izba na súkromí sa používa označenie „F“ a „P“. F* 
jednoduché, účelné ubytovanie, F** ubytovanie stredného komfortu F*** komfortné 
ubytovanie F**** ubytovanie s vyšším komfortom F***** ubytovanie s prvotriednym 
komfortom P* jednoduché a účelné spoločné vybavenie objektu s minimálnym komfortom 
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P** ubytovanie stredného komfortu P*** komfortné ubytovanie P**** ubytovanie s vyšším 
komfortom F***** ubytovanie s prvotriednym komfortom. Klasifikácia je platná 3 roky. 
Po splnení kritérií získa prevádzkovateľ zariadenia certifikát, na základe ktorého môže 
používať označenie príslušnej kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia. Aktuálne kritériá 
pre klasifikáciu tejto skupiny ubytovacích zariadení sú platné od januára 2016. Certifikáciu 
vykonáva Nemecký zväz cestovného ruchu (DTV) prostredníctvom spolupracovníkov 
z regionálnych organizácií alebo iných držiteľov licencie, ktorí sú oprávnení vykonávať 
certifikáciu týchto zariadení. V súčasnosti (september 2016) je držiteľom certifikátu viac ako 
53 000 prevádzkovateľov prázdninových domov, bytov a izieb na súkromí. Certifikácia je 
spoplatnená. Výška poplatku závisí od regionálnej organizácie cestovného ruchu a zahŕňa 
náklady na realizáciu certifikácie a licenčný poplatok za objekt.  

Systém klasifikácie prázdninových domov a bytov a ubytovania v izbách na súkromí 
umožňuje vyšpecifikovať ubytovacie zariadenia – roľnícke usadlosti a typické vidiecke 
ubytovacie zariadenia. V rámci už spomínanej certifikácie sa označujú uvedené zariadenia 
špeciálnou značkou „dovolenka na vidieku“ alebo ďalších značiek podľa zamerania aktivít 
poľnohospodárskeho podniku (zamerané na poľnohospodársku prvovýrobu, jazdectvo, 
vinohradníctvo a vinárstvo, rybolov, ovocinárstvo, zážitok).  Nositeľom označenia môžu byť 
podniky, ktoré sú členmi spoločnosti Bundesarbeitgemeinschaft für Urlaub auf dem 
Bauernhof und Landtourismus in Deutschland e.V. (BAG) alebo jej regionálnych zastúpení 
(spolkov). Cieľom tejto iniciatívy je okrem zaistenia minimálnej kvality služieb uvedeného 
typu zariadení najmä diferenciácia výkonov hodnotených zariadení a možnosť ich 
identifikácie hosťom a zohľadnenie nárokov rôznych cieľových skupín na vybavenie a služby 
ubytovacích zariadení. Systém používa rozdielne formy dodatočného označenia 
ubytovacieho zariadenia (prázdninového domu, bytu a izby v súkromí): – „dovolenka na 
vidieku“ – „dovolenka na statku“ – „dovolenka na ranči“ – „dovolenka na vinici“ – 
„dovolenka u rybára“ , „dovolenka v ovocnom sade“, „ zážitková dovolenka“. Pri hodnotení 
sú uchádzači o dodatočné označenie ubytovacieho zariadenia povinní rešpektovať 
minimálne kritériá klasifikácie a zároveň doplnkové kritériá. Kontrolu splnenia podmienok 
pre príslušné dodatočné označenie zariadenia vykonáva spoločnosť Bundesarbeitgemeinschaft 
alebo jej regionálne zastúpenia. Po splnení podmienok pre označenie zariadenia získa jeho 
prevádzkovateľ označenie (tabuľku), na ktorom je uvedené zaradenie ubytovacieho 
zariadenia do príslušnej kategórie a triedy spolu s dodatočným označením. Platnosť značky je 
časovo obmedzená (3 roky) a obvykle korešponduje s oprávnením používať danú kategóriu 
a triedu ubytovacieho zariadenia.  

Štandardy vo vidieckom cestovnom ruchu v Českej republike 

V Českej republike je kvalita služieb ubytovacích zariadení na vidieku garantovaná 
prostredníctvom štandardov ubytovania pre vidiecky cestovný ruch a agroturistiku. 
Zostavenie a aplikácia štandardov do praxe vyplynuli z Koncepcie štátnej politiky cestovného 
ruchu v Českej republike (1999). Spracovanie štandardov iniciovali Zväz vidieckej turistiky 
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a Európske centrum pre ekoagroturistiku (ECEAT CZ), Kempingy a chatové osady ČR – 
živnostenské spoločenstvo, Klub českých turistov a sekcia cestovného ruchu Ministerstva pro 
místní rozvoj. Štandardy majú odporúčajúci charakter, vlastné certifikačné pravidlá 
a detailné vykonávacie predpisy pre združenia, ktoré realizujú certifikáciu a taktiež vlastné 
označenie – logo. Certifikáciu vykonávajú viaceré profesijné záujmové združenia (Zväz 
vidieckej turistiky Kempingy a chatové osady ČR – živnostenské spoločenstvo a Klub českých 
turistov), ktoré zároveň zodpovedajú za kvalitu ponúkaných služieb a kontrolujú 
dodržiavanie kvality poskytovaných služieb. Certifikáciu ubytovacích zariadení vykonávajú 
uvedené združenia pre vlastných členov združení, ale aj pre ďalšie subjekty – nečlenov. 
Jednou z ponúkaných výhod pre certifikované zariadenia je ich propagácia prostredníctvom 
Českej centrály cestovního ruchu na veľtrhoch a výstavách v domácom prostredí 
a v zahraničí. Štandardy ubytovania pre vidiecky cestovný ruch a agroturistiku sa aplikujú 
v ČR na tie zariadenia, ktoré nie sú podľa Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby v znení neskorších predpisov ubytovacími zariadeniami. Ide 
o kategórie: – ubytovanie v súkromí, – kempingy a chatové osady, – turistické ubytovne.
V rámci vidieckeho cestovného ruchu sa na poskytovanie ubytovacích služieb využíva najmä 
kategória ubytovanie v súkromí. Štandardy v ČR definujú ubytovanie v súkromí ako 
ubytovanie v stavbách (bytový dom, rodinný dom, stavba pre individuálnu rekreáciu), ktoré 
vzhľadom na svoj špecifický charakter nezodpovedajú vo Vyhláške definovaným kategóriám 
ubytovacích zariadení. Naviac ubytovanie v súkromí poskytuje obmedzený počet 
samostatných ubytovacích jednotiek ku krátkodobému prenájmu návštevníkom (objekt, časti 
objektu – izby, ktoré sú vo vlastníctve podnikateľského subjektu a sú vybavené pre účely 
prechodného ubytovania). Ubytovanie v súkromí sa delí na ubytovanie v izbách objektu a na 
prenájom samostatných objektov (apartmány, objekty pre rekreáciu a malé penzióny), 
vrátane prenájmu priľahlých pozemkov za účelom stanovania a kempovania. Kapacitne je 
obmedzené na min. 1 max. 4 ubytovacie jednotky (izby, apartmány a štúdiá). V rámci 
kategórie ubytovanie v súkromí sa rozlišujú štyri triedy z hľadiska úrovne vybavenia 
a poskytovaných služieb. Zaradenie do príslušnej triedy vykonáva Zväz vidieckej turistiky po 
splnení požiadaviek vyplývajúcich zo štandardov. Štandardy pre jednotlivé kategórie 
ubytovania v súkromí zahŕňajú požiadavky na: predpoklady účasti, celkový dojem, príjazd, 
prijatie, všeobecné vybavenie, minimálna veľkosť izby, apartmánu, vybavenie lôžkovej časti, 
vybavenie izby, hygienické zariadenie, vybavenie apartmánu, kuchynka, služby, miestnosť 
pre stravovanie a denný oddych hostí. Jednotlivé skupiny štandardov rozlišujú tzv. záväzné 
minimum pre každú kategóriu ubytovacieho zariadenia, ktoré musí nevyhnutne splniť. 
Splnenie kritérií sa kontroluje pred udelením certifikátu a taktiež priebežne počas roka.  

Ako „nadstavbu“ na certifikáciu ubytovania v súkromí možno chápať certifikáciu zariadení 
agroturistiky a vidieckeho cestovného ruchu, ktorú vykonáva Svaz venkovské turistiky 
a agroturistiky s podporou Ministerstva zemědelství ČR. Certifikácia sa od roku 2017 riadi 
novými pravidlami. Cieľom tejto certifikácie je odlíšiť špecifickú ponuku ubytovacích 
zariadení, ktoré poskytujú služby viazané na vidiecky cestovný ruch a agroturistiku. V tejto 
súvislosti sa rozlišujú tri kategórie zariadení, ktoré možno označiť ako: 
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 „dovolená na statku“ – zariadenie poskytuje služby agroturistiky spojené
s ubytovaním, zároveň platí, že ich poskytuje výhradne podnikateľ – poľnohospodár,

 „dovolená na venkově“ – zariadenie poskytuje služby vidieckeho cestovného ruchu,
 „zážitky na venkově“ – zážitkový, pravidelne sa opakujúci program, bez ubytovania,

ktorý sa týka jednej z vybraných tém (napr. poľnohospodárstvo, lesníctvo, víno,
ovocie, zelenina, záhradníctvo, bylinky, prírodné záhrady, príprava potravín,
regionálne remeslá a pod.).

V rámci certifikácie sa nehodnotí rozdielna kvalita poskytovaných služieb, ale či zariadenie 
spĺňa požiadavky pre špeciálne označenie. Dôležitým predpokladom pre získanie certifikátu 
je však mať overenú kvalitu ubytovania u niektorého z odvetvových zväzov Svaz venkovské 
turistiky a agroturistiky, Asociace hotelů a restaurací ČR alebo Asociace kempů ČR. Certifikát 
sa udeľuje s platnosťou na tri roky. 

Štandardy vo vidieckom cestovnom ruchu vo Švajčiarsku 

Vo Švajčiarsku za kvalitu služieb ubytovacích zariadení lokalizovaných na vidieku zodpovedá 
Švajčiarsky zväz cestovného ruchu (STV), ktorý pôsobí na národnej úrovni. Hlavnými cieľmi 
zväzu sú najmä: zvyšovanie kvality služieb ubytovacích zariadení, definovanie jasného 
štandardu vybavenosti ubytovacích zariadení (hardware), skvalitnenie služieb (software), 
umožniť zákazníkovi porovnať kvalitu služieb, podpora marketingu, zvýšenie využitia lôžkovej 
kapacity ubytovacích zariadení a príjmov z ubytovania, propagovať svojich členov na 
www.MySwitzerland.com.  

Švajčiarsky zväz cestovného ruchu ako nositeľ systému klasifikácie prázdninových domov 
a izieb pre hostí zostavuje pracovnú skupinu pre klasifikáciu a určuje prezídium. V pracovnej 
skupine sú zastúpené lokálne a regionálne organizácie cestovného ruchu, poskytovatelia 
ubytovacích služieb v prázdninových domoch a izbách, agentúry sprostredkujúce služby 
prázdninových domov a izieb a hotelové zväzy. K úlohám pracovnej skupiny patrí 
spracovanie podkladov pre klasifikáciu (minimálne požiadavky, kategórie a kritériá 
klasifikácie, dotazníky a systém kontroly), aktualizovanie a precizovanie klasifikačného 
systému, stanovenie klasifikačnej periódy, nároky na vzdelanie kontrolórov. Ak to vyžaduje 
trh, má pracovná skupina právo aj počas periódy klasifikácie zmeniť klasifikačné kritériá. 
Kritériá klasifikácie zahŕňajú minimálne požiadavky na prázdninové domy, izby a „bed & 
breakfast“ ubytovanie. Tieto sú obligatórne. 

Minimálne kritériá pre prázdninové domy, izby a bed & breakfast“ ubytovanie (povinné): 

•  všeobecné napr. kapacita menej ako 24 lôžok, max. lôžková kapacita izby (10 lôžok), nepriechodné
izby, denné svetlo na izbe a pod.

• vybavenie izieb napr. nepoškodený funkčný nábytok, funkčné zatemnenie okien, k dispozícii min 1
sprcha a 1 WC pre 6 osôb a pod.
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• služby napr. prevádzkovateľ je v blízkosti objektu pri príchode hosťa, k dispozícii je posteľná
bielizeň, je zabezpečená jej výmena, záverečné upratovanie izieb,

• informácie napr. ubytovateľ odpovedá na dopyt najneskôr do 2 dní, ponuka obsahuje všetky
informácie, ktoré budú predmetom zmluvy – opis objektu, cena, ďalšie poplatky, podmienky
reklamácie, informácie k príchodu a odchodu hosťa a pod.

Zdroj: Reglement Ferienwohnungs- und Gästezimmer-Klassifikation. 2018. https://www.stv-fst.ch 

Prázdninové domy/ byty /izby a „bed & breakfast“ ubytovanie sú zatriedené do piatich 
skupín:  

***** luxusné ubytovanie = výnimočná infraštruktúra objektu. Nadštandardná obytná 
plocha. Štýlové a luxusné vybavenie s kompletným technickým komfortom. Udržiavaný 
a exkluzívny celkový dojem.  

**** prvotriedne ubytovanie = infraštruktúra zodpovedajúca zvýšeným nárokom. Moderné, 
komfortné vybavenie v udržiavanom stave. Prvotriedny celkový dojem so vzájomne ladiacimi 
formami a materiálmi.  

*** ubytovanie strednej triedy = zodpovedajúca infraštruktúra v dobrom stave. Udržiavané 
vybavenie poskytujúce dobrý komfort. Obvyklý a uspokojujúci celkový dojem.  

** štandardné ubytovanie = uspokojivá infraštruktúra. Účelné vybavenie v bežnom 
komforte. Dôraz na funkčnosť. Solídny celkový dojem.  

* jednoduché ubytovanie = k dispozícii je nevyhnutná infraštruktúra. Jednoduché vybavenie
poskytujúce zodpovedajúci komfort. V použiteľnom stave. 

Podmienkou pre zaradenie ubytovacieho zariadenia do kategórie a  triedy je splnenie 
minimálnych kritérií a získanie potrebného počtu bodov stanoveného pre príslušnú kategóriu 
a triedu ubytovacieho zariadenia. Ubytovacie zariadenie, ktoré spĺňa podmienky stanovené 
pre príslušnú kategóriu a triedu nadštandardne, získa označenie SUPERIOR. 

Okrem základného triedenia ubytovacích zariadení (na základe komfortu) môže majiteľ 
zariadenia požiadať o zaradenie do špeciálnej kategórie, ktorá vyjadruje preferenciu cieľovej 
skupiny hostí: napr. „pre rodiny“, „pre cyklistov“, „pre hostí s domácim miláčikom“, „horská 
chata“ alebo „bezbariérové“ ubytovacie zariadenie. 

Klasifikáciu ubytovacích zariadení vykonávajú: lokálne alebo regionálne organizácie 
cestovného ruchu, sprostredkovatelia ubytovania v prázdninových domoch a izbách (zväzy 
REKA), lokálne, regionálne alebo národné zväzy združujúce ubytovacie zariadenia 
poskytujúce ubytovanie v prázdninových domoch a izbách, sprostredkovateľské agentúry, 
realitné kancelárie. Klasifikované objekty získajú od STV certifikát, ktorý obsahuje zaradenie 
do kategórie a triedy ubytovacieho zariadenia a uvádza platnosť certifikátu (4 roky). 
Certifikácia ubytovacích zariadení vyžaduje tzv. podpísanie deklarácie zo strany 
poskytovateľa ubytovania, v ktorej potvrdzuje svojim podpisom na vyplnenom oficiálnom 
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dotazníku, že uvedené údaje o jeho objekte sú kompletné a pravdivé. Kontrolór oslovený 
klasifikačným miestom skontroluje počas jednej periódy klasifikácie min. 25 % 
klasifikovaných objektov. Kontroly sú zabezpečované vyškolenými kontrolórmi za odmenu. 
Ak kontrolór absolvoval kurz v predošlej perióde, musí absolvovať pred prvou kontrolou 
v novej perióde, výmenu skúseností u STV. Kontrolóri sú zároveň zástupcami kvality. 
Poskytujú spätne informácie poskytovateľom ubytovania a poradenské služby (smerujú 
k zlepšeniu kvality). Tak prispievajú k zlepšeniu kvality produktu ubytovacích zariadení 
a celkove k zlepšeniu kvality vo švajčiarskom cestovnom ruchu. Certifikácia ubytovacích 
zariadení je spoplatnená. Ročný základný poplatok sa platí za užívanie certifikačného 
systému a je diferencovaný pre členov STV a nečlenov STV. Okrem základného poplatku 
platia prevádzkovatelia ubytovacích zariadení ďalší poplatok certifikačnému miestu raz 
za periódu klasifikácie a osobitne sú spoplatnené kontroly.  

Národné systémy kvality v cestovnom ruchu 

Vo viacerých krajinách sa používajú národné systémy kvality v cestovnom ruchu, ktoré riešia 
problematiku kvality služieb cestovného ruchu komplexne. Príkladom úspešne aplikovaných 
systémov kvality na národnej úrovni sú Španielsko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko a Česká 
republika. Ide o podobný viacstupňový  model kvality, ktorý je inšpirovaný normami ISO 
9000 a modelom EFQM Excellence. Vo Švajčiarsku a Nemecku sa aplikuje v praxi už viac ako 
20 rokov. Systém kvality služieb „Q“ bol vytvorený pre riadenie kvality, vrátane služieb 
cestovného ruchu. Systém je v rámci cestovného ruchu určený pre rôzne podniky: 
ubytovacie zariadenia, reštaurácie, dopravné podniky, cestovné kancelárie, kultúrne 
zariadenia, lyžiarske školy a pod. Má tri stupne, ktoré kontinuálne na seba nadväzujú 
a vzájomne sa líšia komplexnosťou, časovou náročnosťou, rozsahom požadovaných kritérií, 
ktoré majú naplniť a získanou značkou kvality. Prvý stupeň kvality „Q“ je zameraný 
predovšetkým na zamestnancov v priamom kontakte so zákazníkmi. Druhý stupeň „QQ“ je 
zameraný na manažment organizácie a riadiace procesy a tretí stupeň „QQQ“ predpokladá 
implementáciu niektorého z renomovaných systémov manažérstva kvality ISO normy radu 
9000 (vo Švajčiarsku tiež „Valais Excellence“ alebo „Steinbock-Label“).  

Tabuľka 20: Švajčiarsky systém kvality „Q“ 
Stupeň kvality I. (Q) 
 existencia podniku najmenej ½

roka 
 ochota k zlepšeniu kvality

v podniku 
 spolupráca so školiteľom

systému kvality 
 implementácia nástrojov
 vyplnené a odovzdané 

dokumenty, zaplatené poplatky
 súhlas s neohlásenou kontrolou
 odoslaný akčný plán

Stupeň kvality II. (QQ) 

 absolvovanie školenia
 analýza služieb, riadenia

a zamestnancov
 analýzy dokumentácie
 prieskum medzi 

zamestnancami a zákazníkmi
 absolvovanie kontroly 

„Mystery Person“
 príprava akčného plánu

Stupeň kvality III. (QQQ) 

Implementácia jedného zo 
systémov manažérstva kvality: 

 ISO 2001:2008, ISO 
9001:2015, 

 EFQM,
 Valais Excellence,
 Steinbock label

Zdroj: Schweizer Tourismus Verband. 2016. 
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V Nemecku bol zavedený (podobne ako vo Švajčiarsku) systém kvality „Q“ – Service Qualität 
Deutschland. Je trojstupňový. Prvý stupeň je zameraný na zákazníkov. Minimálne jeden 
zo zamestnancov organizácie je povinný absolvovať školenie kvality (úroveň Q-Coach) 
a implementovať získané vedomosti do praxe. Druhý stupeň zahŕňa aj  vonkajšie okolie 
organizácie – zákazníci, zamestnanci, riadenie prieskumu a realizácia kontroly. Povinnosťou 
organizácie je vyškoliť min. jedného zamestnanca (úroveň Q-Trainer), ktorý získané 
vedomosti implementuje v organizácii. Tretí stupeň vyžaduje zavedenie niektorého 
z manažérskych systémov kvality (ISO, EFQM, EMAS, KTQ). 

Česká republika implementovala „Český systém kvality služeb“ podľa švajčiarskeho 
a nemeckého vzoru v roku 2013. Slovenská republika aplikuje rovnaký národný systém 
kvality v cestovnom ruchu od roku 2016.  

6.3.2  Slovenský systém kvality cestovného ruchu 

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR) zaviedlo Ministerstvo dopravy 
výstavby a regionálneho rozvoja SR ako dvojstupňový systém. Cieľom I. stupňa SSKS CR je 
zavádzanie manažmentu kvality do života organizácie, jeho pochopenie a neustály rozvoj. 
V prvom stupni si organizácia osvojí šesť jednoduchých zásad starostlivosti o kvalitu 
a pomocou akčného plánu prenesie tieto zásady do života vo svojej organizácii. Organizácia 
v II. stupni zabezpečí ďalší rozvoj systému zavedeného v prvom stupni a overovanie 
dosiahnutej úrovne kvality poskytovaných služieb (MDVRR, 2016). 

Prax v krajinách so zavedenými národnými systémami cestovného ruchu však potvrdila, že 
podniky vidieckeho cestovného ruchu tieto národné systémy kvality využívajú minimálne, ak 
áno, tak  dosahujú maximálne prvý stupeň Q. Dôvodom je predovšetkým komplexnosť, 
obtiažnosť kritérií a časová náročnosť implementácie systému. Vzhľadom k uvedenému sú 
vyššie stupne kvality (II. a III. stupeň) využívané predovšetkým veľkokapacitnými 
zariadeniami cestovného ruchu. 
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I. stupeň  - požiadavky na organizáciu: 

• stanoviť vlastnú víziu,
• zabezpečiť záväzok kvality pracovníkov,
• nominovať jedného pracovníka, ktorý

absolvuje školenie a získa certifikát
Tréner kvality I. stupňa,

• spĺňať technické predpoklady kvality
(len v prípade TIC a sprievodcov
cestovného ruchu).

Dodržiavať nasledovné zásady starostlivosti 
o kvalitu:

• poznanie potrieb zákazníkov,
• štandardy poskytovaných služieb,
• odbornosť a školenie ľudí,
• komunikácia,
• aktívna práca so sťažnosťami

a pripomienkami,
• spolupráca a partnerstvo v cestovnom

ruchu.
Organizácia stanoví a analyzuje procesy v 
podniku a zostaví akčný plán 

II. stupeň – rozvoj zavedeného systému kvality

Požiadavky na organizáciu: 

• byť držiteľom certifikátu I. st. aspoň 1
rok

• naďalej spĺňať všetky požiadavky I.
stupňa,

• preskúmať a obnoviť vlastnú víziu,
• zabezpečiť záväzok kvality pracovníkov,
• nominovať pracovníka, ktorý absolvuje

školenie a získa certifikát Trénera kvality
II. stupňa.

Reálne meranie kvality služieb: 
• prieskumom medzi zákazníkmi,
• prieskumom medzi vedúcimi

pracovníkmi,
• prieskumom medzi pracovníkmi,
• vypracovaním profilu silných a slabých

stránok,
• realizáciou mystery shoppingu.

Zdroj: Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR. 2016. 

6.3.3  Systémy kvality vo vidieckom cestovnom ruchu na regionálnej a lokálnej úrovni 

V niektorých európskych krajinách, vrátane Slovenska, sa uplatňujú systémy kvality služieb 
cestovného ruchu, ktoré majú regionálnu alebo lokálnu pôsobnosť. Uvedené systémy 
obyčajne: 

 precizujú celonárodne platné systémy, ktoré sa obyčajne zaoberajú klasifikáciou
a certifikáciou jedného druhu podnikov cestovného ruchu, alebo

 sa zameriavajú na hodnotenie kvality subjektov rozdielneho zamerania pôsobiacich
vo vidieckom  cestovnom ruchu (napr. ubytovacie a stravovacie zariadenia, turistické
informačné kancelárie, obce, atď.), pričom ich spoločným znakom je ich príslušnosť
k regiónu, alebo

 rozvíjajú špeciálnu tému regiónu (cykloturistika, turistika, kúpeľníctvo, wellness,
hipoturistika) a sú orientované na špeciálnu cieľovú skupinu návštevníkov napr.
v spolkových krajinách NSR sú takýmto príkladom obchodná značka „Detský svet
Bavorsko“, „Na cykloturistiku zameraný hotel a reštaurácia“, známka kvality
„Osobitne odporúčané na Saskej vínnej ceste“ .
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Tematicky zamerané systémy kvality sú iniciatívy, ktoré sa koncentrujú na vybranú skupinu 
návštevníkov so spoločnými charakteristikami (napr. záujmami, motívmi účasti 
na cestovnom ruchu, veková kategória, obmedzenia vyplývajúce z ich zdravotného stavu 
a pod.). Napríklad v Nemecku sa doposiaľ etablovalo 8 skupín tematicky rozdielnych 
systémov hodnotenia kvality, ktoré sú zamerané na:  

 cykloturistiku,
 turistiku,
 rodinu,
 wellness,
 cestovný ruch na báze vody (certifikácia prístavov pre športové člny, certifikácia

zariadení vhodných pre kanoistiku ap.)
 ekoturistiku a trvalo udržateľný cestovný ruch,
 jazdu na koni,
 bezbariérovosť.

Na Slovensku možno uviesť ako úspešný príklad regionálne uplatňovaného systému 
hodnotenia kvality služieb vo vidieckom cestovnom ruchu systém certifikácie ubytovacích 
zariadení na vidieku v Nitrianskom kraji. Certifikáciu organizačne zabezpečuje Nitriansky 
samosprávny kraj (NSK) už od roku 2013 a záujem o značku kvality „certifikované ubytovanie 
na vidieku“ rastie. Aktuálne je v systéme registrovaných 50 držiteľov značky kvality. V roku 
2014 bola značka zaregistrovaná ako ochranná známka na Úrade priemyselného vlastníctva 
SR. Možnosť požiadať o priznanie značky kvality majú ubytovacie zariadenia lokalizované na 
vidieku v Nitrianskom kraji, ktoré splnili stanovené kritériá. Hodnotiace kritériá zahŕňajú 
povinné a výberové požiadavky na lokalizáciu, dostupnosť, základné a doplnkové vybavenie 
zariadenia, služby, bezpečnosť a overovanie spokojnosti návštevníka ubytovacieho 
zariadenia. Z priebežnej komunikácie s prevádzkovateľmi a majiteľmi ubytovacích zariadení 
(Jarábková, Fáziková, 2017) je zrejmé, že certifikované zariadenia oceňujú  formálnu ale aj 
obsahovú  stránku značky. Z prieskumu, realizovaného medzi certifikovanými zariadeniami, 
v priebehu roka 2018, na vzorke 17 (38 %) certifikovaných ubytovacích zariadení (Petíková, 
2018) vyplynulo, že hlavnými dôvodmi pre získanie značky kvality sú:  prístup k dodatočným 
zdrojom financovania svojej činnosti, posilnenie dôveryhodnosti a imidž ubytovacieho 
zariadenia a bezplatná propagácia ubytovacieho zariadenia. Zmeny (napr. v dopyte po 
službách, v štruktúre hostí alebo v dosiahnutých tržbách) vyplývajúce z certifikácie 
ubytovacieho zariadenia sú pre väčšinu majiteľov a prevádzkovateľov certifikovaných 
zariadení pomalé a zatiaľ ich vnímajú obmedzene. Napriek tomu by  malo o opätovnú 
certifikáciu záujem až 80 % zariadení. Kritické postoje respondentov súvisia s rezervami 
v organizačnom zabezpečení certifikačného systému (napr. priznanie finančnej podpory 
subjektom, informovanosť žiadateľov) a  v propagácii certifikovaných zariadení (formy 
a nástroje propagácie a intenzita ich nasadenia). Na podporu certifikovaných ubytovacích 
zariadení na vidieku zaviedol NSK viaceré finančné ako aj nefinančné nástroje. 
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Nástroje podpory certifikovaných ubytovacích zariadení v NSK 

Medzi finančné nástroje podpory patria najmä nenávratné finančné príspevky na podporu 
neinvestičných aktivít certifikovaných zariadení, ktoré poskytuje Nitriansky samosprávny 
kraj každoročne od roku 2016, v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami 
(Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2015 NSK v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 5/2015 NSK v znení neskorších predpisov). Cieľom finančného 
nástroja zameraného prioritne na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení je 
podporiť ďalší rast kvality služieb certifikovaných ubytovacích zariadení, ich marketingové 
aktivity a rast odbornosti zamestnancov. O NFP v maximálnej výške 1000 Eur sa môže 
uchádzať certifikované ubytovacie zariadenie raz ročne. Podporu využili ubytovacie 
zariadenia predovšetkým na budovanie priestorového značenia v areáli a okolí ubytovacích 
zariadení, rôzne spôsoby vlastnej propagácie zariadení (napr. tvorba a zdokonalenie 
webových stránok, virtuálne prehliadky zariadení,  podpora komunikácie cez FB a ďalšie 
sociálne siete,  nákup reklamných predmetov), nákup športového náradia, bicyklov, 
zavedenie netradičných druhov dopravy pre hostí, nákup historických kostýmov pre 
personál, nákup doplnkového vybavenia izieb, výzdoba interiéru, vytvorenie oddychovej 
zóny v zariadení,  inštalácia vinotéky v zariadení, vzdelávanie v oblasti komunikačných 
zručností zamestnancov a na mnohé podobné aktivity.  Druhým finančným nástrojom je 
podpora rozvoja cestovného ruchu nastavená v prospech nielen podnikateľských 
subjektov ale aj obcí a právnických osôb, ktorých zakladateľom je Nitriansky samosprávny 
kraj. Podpora v rámci uvedeného  finančného nástroja je orientovaná na financovanie 
nadregionálnych podujatí, aktivít, ktoré pomáhajú rozvíjať tvorivosť, regionálne projekty, 
podporu tradícií, využívanie prírodných a kultúrno-historických predpokladov územia 
v cestovnom ruchu, reprezentovanie NSK na podujatiach v zahraničí. O NFP môžu žiadať aj 
certifikované zariadenia ako aj ďalšie podnikateľské subjekty, ktoré predložili projekt 
v súlade s účelom podpory a to raz ročne, maximálne do výšky 1800 Eur na jeden projekt. 
K nefinančným nástrojom, ktoré využíva ÚNSK na podporu certifikovaných zariadení patrí 
predovšetkým podpora v oblasti marketingu, poradenstvo a spolupráca. Nitriansky 
samosprávny kraj prevádzkuje webovú stránku http://ubytovanienavidieku.sk/, vydáva 
katalóg certifikovaných ubytovacích zariadení a metodickú príručku pre certifikované 
zariadenia, propaguje certifikované ubytovacie zariadenia na medzinárodných výstavách 
a veľtrhoch cestovného ruchu, podieľa sa na informačných podujatiach pre záujemcov 
o certifikáciu a vzdelávacích aktivitách pre audítorov kvality (Jarábková, Fáziková, 2017).

Zdroj: Jarábková, 2019. Nástroje podpory zvyšovania kvality ubytovacích služieb na vidieku (na príklade značky 
kvality – certifikované ubytovanie na vidieku). 

Ďalšou regionálnou iniciatívou v oblasti kvality služieb na Slovensku je „Liptovská hviezda“, 
ktorú zaviedla Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov ako systém hodnotenia 
kvality služieb v gastronomických zariadeniach na Liptove. Hodnotenie zariadení 
(predovšetkým reštaurácie a kaviarne) realizuje špecializovaná odborná firma formou vopred 
neohlásenej návštevy (mystery shopping) v období hlavnej sezóny. Priznanú značku kvality 
môžu úspešne certifikované zariadenia používať počas dvoch rokov. Projekt sa realizuje 
od roku 2013 a jeho cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a poukázať na skryté 
rezervy gastronomických prevádzok. V roku 2019 získalo ocenenie Liptovská hviezda 16 
gastronomických prevádzok. 
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Regionálne produkty 

Medzi regionálne systémy hodnotenia kvality služieb je možné zaradiť aj systémy 
regionálneho značenia produktov, ktoré sa v podmienkach Slovenska implementujú od 
konca 90-tych rokov 20. storočia. Svoj významnejší rozvoj zaznamenali až po roku 2012, 
s lepšou možnosťou financovať zavádzanie regionálnych značiek kvality zo zdrojov EÚ 
(konkrétne prostredníctvom programu LEADER).  

Regionálny produkt je hmotný výrobok, služba, myšlienka, miesto, organizácia alebo ich 
kombinácia, ktorý preberá charakteristické črty a vlastnosti regiónu. Spája sa s prírodným 
a kultúrnym potenciálom regiónu, históriou a tradíciami, ktoré sú pre daný región jedinečné. 
Značka regionálneho produktu potom garantuje pôvod výrobku alebo služby v danom 
regióne, jeho jedinečnosť vo vzťahu k regiónu, ktorá vzniká z tradície, miestnych surovín, 
výnimočnej kvality a ručnej práce. 

Certifikovaným regionálnym produktom môžu byť: 
 produkty: poľnohospodárske a potravinárske produkty, prírodné produkty

/bylinné/, remeselné výrobky
 služby: ubytovacie a stravovacie služby, prehliadky s výkladom, predaj farmárskych

produktov
 zážitky: podujatia – napr. atraktívne prehliadky na hradoch a zámkoch, degustácie

regionálnych produktov, jarmoky, slávnosti, adrenalínové športové podujatia
(speleologické, horolezecké, turistické a pod.), varenie lekváru...

Hlavným cieľom regionálneho značenia je podporiť miestnych výrobcov a poskytovateľov 
služieb a zachovať hodnoty, ktoré sú pre región charakteristické a majú v ňom svoju tradíciu. 
Certifikácia regionálnych produktov prináša výhody v ekonomickej, sociálno-kultúrnej 
a environmentálnej oblasti nielen producentom, ale najmä obyvateľom regiónu 
a spotrebiteľom.  

Pri posudzovaní produktov a služieb sa zohľadňuje miera plnenia kritérií pre udelenie značky 
regionálneho produktu, ktoré sa rozdeľujú na základné a kritériá jedinečnosti. K základným 
kritériám patrí predovšetkým pôvod výrobku/služby a producenta, jeho kvalifikácia pre 
výrobu, záruka štandardnej kvality výrobku, vzťah k životnému prostrediu, používanie 
originálnych surovín a používanie surovín slovenského pôvodu. Samozrejmosťou je 
vysporiadanie si záväzkov producenta k štátu. V rámci kritérií jedinečnosti sa posudzujú 
tradícia výroby alebo výrobku, využitie miestnych surovín pri výrobe, podiel ručnej 
(remeselnej alebo duševnej) práce a jedinečnosť a originalita produktu. Po splnení kritérií je 
žiadateľovi priznaná značka regionálny produkt. Proces certifikácie regionálnych produktov 
organizačne zabezpečujú často miestne akčné skupiny (financované z programu LEADER) 
alebo organizácie destinačného manažmentu.  
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Obrázok 8: Pozitívne efekty spojené so zavedením značky regionálny produkt 
Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Kontrolné otázky: 

1. Uveďte čo rozumiete pod pojmom kvalita.
2. Čo ovplyvňuje kvalitu služieb v cestovnom ruchu?
3. Aké metódy sa používajú na meranie kvality služieb v cestovnom ruchu?
4. Vysvetlite čo je podstatou modelu GAP.
5. Aké systémy manažérstva kvality sa využívajú v praxi cestovného ruchu?
6. Vysvetlite koncept ISO noriem radu 9000 a ich využitie v cestovnom ruchu.
7. Čo je podstatou TQM?
8. Existuje v podmienkach SR národný systém kvality cestovného ruchu?
9. Uveďte príklad úspešne zavedených štandardov vo vidieckom cestovnom ruchu

v Európe.
10. Uveďte dôvody pre formovanie regionálnych iniciatív v oblasti kvality služieb

cestovného ruchu.
11. Ktoré regionálne systémy hodnotenia kvality služieb vo vidieckom cestovnom

ruchu poznáte?
12. Popíšte regionálny produkt, proces certifikácie a výhody spojené s označením

regionálny produkt.
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7. ORGANIZÁCIA VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU V PODMIENKACH SR

 Teoretické východiská organizácie cestovného ruchu – organizácie verejného 
sektora, súkromného sektora, verejno-súkromné partnerstvá, spolupráca 
a partnerstvo 

 Organizačná štruktúra vidieckeho cestovného ruchu na Slovensku – organizácie 
vidieckeho cestovného ruchu vo verejnom a súkromnom sektore a ich kompetencie 

 Verejno-súkromné partnerstvá vo vidieckom cestovnom ruchu 

7.1  Teoretické východiská organizácie cestovného ruchu 

Cestovný ruch sa vždy realizuje v konkrétnom území (územná viazanosť produktu 
cestovného ruchu), na čo logicky nadväzuje potreba jeho riadenia založená na územnom 
princípe. Riadenie a koordináciu rozvoja cestovného ruchu v území zabezpečuje sústava 
inštitúcií a organizácií cestovného ruchu, ktoré tvoria jeho organizačnú štruktúru. 
Organizácie (subjekty) v národnom hospodárstve členíme z rôznych hľadísk. Základným 
kritériom je financovanie, resp. spôsob nakladania so ziskom. Na základe financovania 
subjekty zaraďujeme do ziskového sektoru, ak sú financované z vlastných prostriedkov 
z predaja tovarov a služieb, sú orientované na maximalizáciu zisku, ktorý sa rozdeľuje medzi 
vlastníkov alebo do neziskového sektoru, ak sú primárne orientované na uspokojovanie 
potrieb (vytvorený zisk môžu použiť iba na plnenie cieľov organizácie) (Rektořík, 1998).  

V teórii sa môžeme stretnúť aj so štvorsektorovým členením národného hospodárstva a jeho 
organizácií podľa Pesstoffa (1992), ktorý pri zaradení organizácií národného hospodárstva 
do jedného zo štyroch sektorov okrem kritéria financovania bral do úvahy aj kritérium 
vlastníctva (verejné, súkromné) a mieru formalizácie organizácie (formálna, neformálna). 
Pesstoff na základe kombinácie uvedených kritérií člení národné hospodárstvo na: (1.) 
verejný sektor, ktorý reprezentujú formálne verejné neziskové organizácie (napr. organizačné 
zložky štátu, obce, kraja, združenia obcí) (2.) podnikateľský sektor, zastúpený formálnymi, 
ziskovo orientovanými súkromnými firmami (obchodné spoločnosti), (3.) tretí sektor, ktorý 
tvoria formálne súkromné, dobrovoľnícke (mimovládne) neziskové organizácie (občianske 
združenia, záujmové združenia, nadácie a neinvestičné fondy, politické strany 
a hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti atď.) a (4.) sektor domácností, ktorý sa vyznačuje 
neformálnym a neziskovým charakterom.  

Ďalším všeobecne akceptovaným kritériom pri zaraďovaní jednotlivých subjektov 
a organizácií národného hospodárstva je legislatívne hľadisko v zmysle duálneho chápania 
právneho poriadku v spoločnosti na verejné a súkromné právo. Delenie práva na súkromné 
a verejné, ktoré uplatňujeme pri vymedzení organizačnej štruktúry vidieckeho cestovného 
ruchu, pochádza zo starovekého Ríma (Fábry a Krošlák, 2007), ale v súčasnosti už nie úplne 
reflektuje moderné spoločensko-ekonomické vzťahy. V dnešnej spoločenskej praxi existuje 
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množstvo príkladov, kedy nemožno stanoviť presné a zreteľné hranice medzi súkromným 
a verejným právom (Ivančík, 2020), a to je aj prípad organizácií vo vidieckom cestovnom 
ruchu, ktoré zaraďujeme do sektora tzv. verejno-súkromného partnerstva. Presahy medzi 
právnymi normami súkromného a verejného práva, resp. splývanie verejného a súkromného 
záujmu do tzv. spoločného záujmu členov organizácie vytvorili v organizačnej štruktúre 
vidieckeho cestovného ruchu na Slovensku novodobú organizačnú líniu verejno-súkromných 
partnerstiev. Kým organizácie vo verejnom sektore fungujú v zmysle verejného práva, ktoré 
sa zameriava na ochranu verejných vecí, chod verejných inštitúcií, ktoré spravujú verejné 
veci a verejný poriadok, organizácie v súkromnom sektore sa riadia v zmysle súkromného 
práva, ktoré tradične zahŕňa občianske právo (občiansky zákonník, dobrovoľné združovanie 
osôb), obchodné právo (podnikateľská činnosť PO a FO) a rodinné právo. Organizácie 
verejno-súkromného partnerstva (VSP) vznikajú a fungujú na základe špeciálneho právneho 
predpisu (zákon, vyhláška, nariadenie), ktorý kombinuje prvky verejného a súkromného 
práva s cieľom hájiť spoločné záujmy svojich členov z verejného a súkromného sektora. 
Typickým zástupcom organizácie verejno-súkromného partnerstva v cestovnom ruchu sú 
organizácie destinačného manažmentu (ODM). Tieto organizácie založené na princípe 
verejno-súkromného partnerstva predstavujú moderný a integrovaný prístup k riadeniu 
cestovného ruchu v území (turistickej destinácii) za spoluúčasti všetkých aktérov cestovného 
ruchu.   

Na označenie rôznych foriem spoluúčasti aktérov cestovného ruchu na riadení cestovného 
ruchu sa používajú rôzne pojmy, podľa Bramwell a Lane (2000) v odbornej akademickej 
literatúre cestovného ruchu je rozšírený pojem spolupráca, kým v odborných kruhoch 
politikov a praktikov cestovného ruchu je populárny termín partnerstvo. Podľa Wood a Grey 
(1991) spolupráca vzniká vtedy, ak nezávislí aktéri vstupujú do interakcie za účelom 
vyriešenia konkrétneho problému (napr. spoločný marketing), je orientovaná viac na 
konkrétny cieľ, kým partnerstvo je kvázi pokračovaním spolupráce, je založené na vzájomnej 
dôvere aktérov, ktorí sú ochotní vzdať sa časti svojej nezávislosti v prospech spoločných 
cieľov. Partnerstvo môžeme považovať za vyššiu úroveň spolupráce, ktorá má formalizovanú 
podobu, často definovanú v právnej forme (napr. v SR je to zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore 
cestovného ruchu, ktorý upravuje vznik, založenie a fungovanie verejno-súkromných 
partnerstiev v cestovnom ruchu). V partnerstve sa partneri delia o riziká, zisky 
a zodpovednosť za úspech alebo neúspech spoločných aktivít (Palenčíková, 2008).  

Partnerstvo sa stalo populárnou stratégiou riadenia cestovného ruchu pri využití 
obmedzených zdrojov v období fiškálnych obmedzení a pri zabezpečení jeho trvalo 
udržateľného rozvoja (Selin a Chavez, 1995), preto je dôležité aby sa na vidieku budovali 
dlhotrvajúce multisektorové partnerstvá a spolupráca medzi rôznymi zainteresovanými 
subjektmi v území, ktoré vlastnia rôzne prírodné bohatstvo (parky, jazerá, lesy) (Pilving et al, 
2019). 
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7.2  Organizačná štruktúra vidieckeho cestovného ruchu na Slovensku 

Vidiecky cestovný ruch je integrovanou súčasťou celoštátnej organizácie cestovného ruchu 
v SR. Jej vyjadrením je trojstupňová organizačná štruktúra, ktorá sa prelína s jednotlivými 
úrovňami riadenia cestovného ruchu od miestnej, cez regionálnu až po národnú úroveň, 
resp. nadnárodnú úroveň (obrázok 9). Súčasné organizačné štruktúry vidieckeho cestovného 
ruchu vo verejnom a súkromnom sektore na Slovensku sú výsledkom dlhoročného 
legislatívneho vývoja po roku 1989. Príslušnosť jednotlivých organizácií do verejného sektora 
alebo súkromného sektora je odvodená od právnej úpravy ich vzniku, tzn. na základe akého 
práva boli založené a podľa akého zákona sú vymedzené ich právomoci, kompetencie 
a úlohy. Kým organizačné štruktúry vo verejnom sektore vznikajú tradične smerom zhora-
nadol (top-down) na základe politických rozhodnutí a opatrení štátu, vo verejno-súkromnom 
a v súkromnom sektore je vznik a činnosť organizácií založená na opačnom princípe smerom 
zdola-nahor (buttom-up),  čím sa vytvorili podmienky pre hájenie spoločných záujmov 
a dosahovanie spoločných cieľov aktérov cestovného ruchu  v rôznych oblastiach rozvoja 
cestovného ruchu. Podľa Kubíčkovej a Campbella (2018) existuje päť hlavných oblastí 
spoločného záujmu verejného a súkromného sektora, k dosiahnutiu ktorých napomáha 
prístup zdola-nahor: participatívne formulovanie politík cestovného ruchu, marketing 
a propagácia, finančné príležitosti, prístup k informáciám a infraštruktúre cestovného ruchu. 

EÚ   Medzinárodné odvetvové zväzy 
               (napr. EuroGites) 

Vláda SR ZMOS    
NR SR        Odvetvové a profesijné zväzy 
MDaV SR – sekcia cestovného ruchu a    združenia (EZAT, SZVTA,  
MPaRV SR; ARVI, ŠÚ SR...                         AHRS...) 

Regionálne združenia  
Úrad samosprávneho kraja   (napr. regionálna SOPK) 

      

Obec (OcÚ)                                    Miestne občianske 
Združenie obcí                 združenia 

            Podniky CR 

Verejný sektor                 Verejno-súkromné partnerstvá       Súkromný sektor 

Obrázok 9: Organizačná štruktúra vidieckeho cestovného ruchu v SR 
Zdroj: Vlastné spracovanie, 2020    

Miestna úroveň 
OOCR 
MAS 

Regionálna 
úroveň 
KOCR 

Národná 
úroveň 

Nadnárodná 
úroveň 

AOCR 
NSMAS 
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7.2.1  Organizácie vidieckeho cestovného ruchu vo verejnom sektore a ich kompetencie 

Verejný sektor plní nezastupiteľnú úlohu v rozvoji cestovného ruchu na Slovensku. Základom 
je dlhodobé, strategické plánovanie rozvoja cestovného ruchu od národnej, cez regionálnu 
až po miestnu úroveň, ktoré sa zameriava na koordinovaný rozvoj cestovného ruchu pri 
adekvátnom využívaní prírodného a kultúrno-historického potenciálu krajiny. Cieľom 
verejného sektora v 21. storočí je zabezpečiť trvalú udržateľnosť a konkurencieschopnosť 
sektora cestovného ruchu,  s ohľadom na miestnu kultúru a potreby miestnych komunít. Aby 
verejný sektor dokázal plniť svoje úlohy efektívne, za týmto účelom bola ustanovená sústava 
verejných inštitúcií usporiadaných na územnom princípe.  

Verejný sektor vo vidieckom cestovnom ruchu v Slovenskej republike je charakteristický 
dvojlíniovým usporiadaním v línii štátnej správy a v línii územnej samosprávy. Štátna správa 
sa ďalej člení na ústrednú a miestnu štátnu správu. Predstaviteľmi ústrednej štátnej správy 
sú NR SR, vláda a jednotlivé rezortné ministerstvá. Miestnu štátnu správu tvorí 72 okresných 
úradov. Územná samospráva sa člení na miestnu a regionálnu. Predstaviteľmi miestnej 
územnej samosprávy sú obce a mestá, predstaviteľmi regionálnej samosprávy sú 
samosprávne kraje.  

Základný prvok organizačnej štruktúry vidieckeho cestovného ruchu vo verejnom sektore 
na miestnej úrovni predstavujú obce. Ich pôsobnosť a činnosť na úseku cestovného ruchu 
upravujú zákony: č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení (úplné znenie zákona č. 612/2002 
Z. z.), zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 
na obce a vyššie územné celky a zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. 

Obce na úseku cestovného ruchu majú podľa § 6 zákona č. 91/2010 Z. z. nasledovné 
kompetencie (Gúčik, 2010; Jarábková, 2018): 
 koordinujú spoluprácu právnických osôb vo veciach cestovného ruchu,
 môžu iniciovať vznik oblastnej organizácie cestovného ruchu a spolufinancovať jej

aktivity,
 spolupracujú s organizáciami cestovného ruchu pri tvorbe koncepcie cestovného ruchu

obce, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území
obce,

 tvoria programy, plány, stratégie a koncepcie rozvoja cestovného ruchu,
 vytvárajú vlastné finančné zdroje na realizáciu aktivít v cestovnom ruchu,
 budujú infraštruktúru podporujúcu aktivity v cestovnom ruchu, ktorá spadá

do pôsobnosti obce,
 sústreďujú štatistické informácie o cestovnom ruchu v obci,
 spolupracujú s ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi vyššieho územného

celku pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v SR,
 podieľajú sa na uplatňovaní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie SR

v zahraničí.
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Mnohé mestá a vybrané obce s rozvinutým cestovným ruchom vytvorili na svojich úradoch 
samostatné organizačné jednotky – odbory, referáty, resp. oddelenia cestovného ruchu, 
ktoré boli poverené kompetenciami na úseku cestovného ruchu. Niektoré z nich zriadili aj 
turistické informačné centrá (TIC) ako príspevkové, resp. rozpočtové organizácie obce/mesta 
alebo ako organizačnú zložku mesta/obce (napr. mesto Nitra), za účelom poskytovania 
informácií a zabezpečenia návštevníckeho servisu svojím návštevníkom ako aj miestnym 
obyvateľom.  Obce môžu zriaďovať pracovné komisie cestovného ruchu ako poradné orgány 
orientované na plnenie úloh cestovného ruchu, ktoré tvoria volení predstavitelia obecného 
zastupiteľstva ako aj občania obce z radov odbornej verejnosti.  

Na základe  zákona o obecnom zriadení  (novela č. 453/2001 Z. z., § 20b) obce  môžu svoj 
rozvoj riešiť aj formou inštitucionalizovanej spolupráce s inými obcami, resp. s vyšším 
územným celkom. Podľa § 20b menovaného zákona obce môžu spolupracovať na základe 
zmluvy uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy 
o zriadení združenia obcí alebo môžu zriaďovať združenia obcí ako právnickú osobu.
Združenia obcí vznikajú na dobrovoľnej báze za účelom riešenia spoločných problémov 
a hľadania spoločných ciest rozvoja príslušného územia. V názve mnohých združení obcí sa 
uvádza označenie „mikroregión“, čím chcú združené obce zdôrazniť svoju príslušnosť 
k danému geograficky vymedzenému územiu, resp. majú spoločné historické, ekonomické, či 
demografické charakteristiky (Černěnko a i., 2017). V zmysle zákona o obecnom zriadení 
(§ 20b) je predmetom činnosti takéhoto združenia okrem iného aj miestny cestovný ruch. 
Vidiecke mikroregionálne združenia vznikajú najmä preto, aby mohli efektívne pripravovať 
rozvojové programy a dokumenty (územné plány, programy hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja, stratégie trvalo udržateľného rozvoja a pod.) za účelom zvýšenia kvality života 
obyvateľov na vidieku. Na základe toho potom môžu byť aj príjemcami finančných podpôr 
z verejných zdrojov (napr. Program obnovy dediny, štrukturálne fondy EÚ a pod.). Okrem 
mikroregiónov zriadených v zmysle zákona o obecnom zriadení, mikroregionálne združenia 
obcí môžu mať aj právnu formu záujmového združenia právnických osôb (podľa § 20i, ods. 
2 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka) alebo občianskeho združenia (podľa 
zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov), čím legislatívne spadajú do tzv. tretieho 
sektora (súkromné neziskové organizácie), ktorý na rozdiel od verejných inštitúcií zriadených 
v zmysle verejného práva predstavujú organizácie zriadené na základe súkromného 
(občianskeho) práva.  V závislosti od právnej formy sa mikroregióny registrujú v registroch 
rozdielnych orgánov. Kým občianske združenia sa registrujú na Ministerstve vnútra SR, 
združenia obcí zriadené podľa zákona o obecnom zriadení a Občianskeho zákonníka sa 
registrujú na príslušnom krajskom úrade (odbor všeobecnej vnútornej správy). Síce združenia 
obcí z hľadiska sektorovej príslušnosti patria do verejného sektora, vytvárajú podmienky 
a priestor aj pre spoluprácu so súkromným sektorom.   

Záujmovú a dobrovoľnú spoluprácu miest a obcí predstavuje Združenie miest a obcí 
Slovenska (ZMOS), ktoré je najväčšou nevládnou organizáciou združujúcou, zastupujúcou 
a reprezentujúcou mestá, obce a mestské časti v SR ako právnické osoby. ZMOS má 
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vytvorené samostatné sekcie Rady ZMOS. Dve sekcie sa týkajú rozvoja cestovného ruchu 
na vidieku – Sekcia inovácií, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a Sekcia 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. ZMOS predstavuje zástupcu územnej samosprávy 
na národnej úrovni a je častým hosťom  dialógu s centrálnymi orgánmi ústrednej správy – 
s vládou, rezortnými ministerstvami, NR SR, poslaneckými klubmi a pod. Združuje 2784 
samospráv z celkového počtu 2929. Zo 140 miest je členom ZMOS 131 a z 2750 obcí sa 
svojím členstvom k ZMOS hlási 2653. 

Regionálnu úroveň riadenia cestovného ruchu v línii územnej samosprávy predstavujú vyššie 
územné celky (VÚC) – samosprávne kraje. Pôsobnosť samosprávnych krajov v oblasti rozvoja 
cestovného ruchu upravuje zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov a nakoniec zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. 
Slovenská republika je rozdelená na osem samosprávnych krajov, ktoré spravuje osem 
úradov. V rámci úradov samosprávnych krajov za cestovný ruch a jeho rozvoj v kraji 
zodpovedá zvyčajne odbor cestovného ruchu, resp. regionálneho rozvoja (podľa zákona 
č. 302/2001 Z. z.). Poslaním odboru je koordinovať komplexný rozvoj cestovného ruchu 
na území kraja. 

Zákon č. 416/2001 Z. z., § 3, písm. p bližšie špecifikuje činnosti samosprávneho kraja 
na úseku cestovného ruchu: 
 koordinuje plnenie koncepcií a úloh súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu,
 poskytuje podklady, informácie, číselné údaje, rozbory a vyhodnotenia orgánom

štátnej správy a obciam na základe ich žiadosti. Za týmto účelom na odboroch vznikli
oddelenia podľa jednotlivých kompetencií v cestovnom ruchu (napr. oddelenie
marketingu, oddelenie cezhraničnej spolupráce, oddelenie destinačného manažmentu
a pod.).

Zákon č. 91/2010 Z. z. v § 5 ďalej upravuje kompetencie samosprávneho kraja na úseku 
cestovného ruchu:  
 právo založiť krajskú organizáciu a podieľa sa na jej spolufinancovaní,
 spolupracovať s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu,

ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území
kraja,

 vytvárať podmienky na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na jeho
území,

 vytvárať podmienky na osvetu a výchovu obyvateľstva k podnikaniu v cestovnom
ruchu,

 spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky
cestovného ruchu v Slovenskej republike,

 podporovať rozvoj cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce
v cestovnom ruchu,



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

141 

 vytvárať podmienky na podporné mechanizmy a nástroje, ktoré motivujú subjekty
na jeho území k rozvoju cestovného ruchu, zvyšovaniu kvality služieb
a konkurencieschopnosti,

 podieľať sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej
republiky v zahraničí.

Národnú úroveň riadenia (organizačnej štruktúry) rozvoja (vidieckeho) cestovného ruchu 
v línii ústrednej štátnej správy predstavuje Národná rada SR, vláda SR, Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR – Sekcia cestovného ruchu a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR. Pri riešení otázok rozvoja cestovného ruchu je dôležitá aktívna medzirezortná spolupráca 
a koordinácia činnosti ostatných ministerstiev (kultúry, školstva, práce, sociálnych vecí 
a rodiny, životného prostredia, zahraničných vecí, financií, zdravotníctva), ktorá vyplýva 
z jeho prierezového charakteru.  

Národná rada SR je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom SR a orgánom štátnej 
moci, ktorý prerokúva a schvaľuje zákony. Ako volený orgán  (150 poslancov na 4-ročné 
obdobie) reprezentuje suverenitu štátu a ľudu. Národná rada SR v rámci svojej kreačnej 
pôsobnosti má právo vytvárať štátne orgány – zákonom zriaďuje a ruší rezortné ministerstvá 
a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Zákonodarnú iniciatívu v NR SR majú: (1) výbory, 
(2) poslanci národnej rady a (3) vláda SR. Výbory sú iniciatívne a kontrolné orgány národnej 
rady. Členmi výborov môžu byť výlučne poslanci národnej rady. V priemere má jeden výbor 
12 členov, pričom poslanci sú zaradení najviac do dvoch výborov. Poslanci vo výboroch NR 
SR prerokúvajú návrhy zákonov, ktoré im národná rada predložila (Jarábková, 2018). 
Vidiecky cestovný ruch a s ním súvisiaca legislatíva spadá do agendy Výboru pre hospodárske 
záležitosti, ale aj do agendy Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory môžu 
zriaďovať komisie, ktoré plnia úlohu odborných poradných orgánov (pripravuje podklady, 
stanoviská a návrhy pre potreby rokovania výborov). Komisia pre dopravu, výstavbu 
a cestovný ruch pracuje od roku 2016 v rámci Výboru pre hospodárske záležitosti.  

Vláda SR je výkonným orgánom štátnej moci, ktorú tvoria ministri rezortných ministerstiev. 
Východiskom činnosti vlády je programové vyhlásenie vlády, v ktorom vláda stanovuje 
ekonomické a spoločenské priority a hlavné ciele rozvoja krajiny v rámci svojho 4-ročného 
mandátu. Výkonnými zložkami ústrednej štátnej správy sú jednotlivé rezortné ministerstvá. 
Pôsobnosť jednotlivých ministerstiev upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti 
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. V zmysle 
uvedeného zákona kompetencie v oblasti vidieckeho cestového ruchu zastávajú dve rezortné 
ministerstvá: 
(1) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, v rámci ktorého je zriadená samostatná sekcia 
cestovného ruchu. Ministerstvo zodpovedá za kreovanie, implementáciu a monitoring štátnej 
politiky rozvoja cestovného ruchu, za formulovanie strategických cieľov, nástrojov a úloh pre 
ich napĺňanie s ohľadom na udržateľné využívanie potenciálu krajiny, zvyšovanie 
ekonomického rastu regiónov a zlepšenie rozpoznateľnosti Slovenska ako atraktívnej 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

142 

a autentickej dovolenkovej destinácie. Priority rozvoja cestovného ruchu sú formulované 
v Stratégii rozvoja cestovného ruchu na obdobie minimálne piatich rokov.6 Kompetencie 
ministerstva v oblasti podpory cestovného ruchu v SR upravuje zákon o podpore cestovného 
ruchu č. 91/2010 Z. z. v § 4. Na plnenie úloh ministerstva v oblasti rozvoja cestovného ruchu 
má sekcia vytvorené tri odbory: odbor medzinárodných vzťahov a propagácie, odbor 
destinačného manažmentu a odbor štátnej politiky cestovného ruchu.  

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR plní úlohy vlády súvisiace s rozvojom 
vidieka a regionálnym rozvojom, kam spadá aj problematika vidieckeho cestovného ruchu. 
Priority rozvoja vidieckeho cestovného ruchu sú súčasťou strategického dokumentu Program 
rozvoja vidieka SR. Jednou z priorít rozvoja vidieckeho cestovného ruchu na roky 2014 – 
2020 je podpora investícií do nepoľnohospodárskej činnosti na vidieku, kam spadá 
agroturistika, hipoturistika, cykloturistika, či služby cestovného ruchu pre znevýhodnené 
cieľové skupiny (deti, seniori, osoby so zníženou schopnosťou pohybu) ako napr. hipoterapia, 
lesná pedagogika a pod. Medzi úlohy ministerstva v súvislosti s podporou vidieckeho 
cestovného ruchu patrí: tvorba a realizácia jednotnej štátnej politiky pre oblasť 
poľnohospodárstva a lesníctva, tvorba stratégií  týkajúcich sa pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka, zastupuje SR v medzinárodných vládnych organizáciách atď. Vzhľadom na súčasné 
potreby zlepšenia koordinácie regionálneho rozvoja, riadenia a implementácie eurofondov, 
posilnenia ich transparentnosti a efektívnosti vláda schválila vznik nového Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktoré má prevziať pôsobnosť 
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (od 1. júla 2020) pôsobnosť 
v oblasti regionálneho rozvoja, a to z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
(od 1. októbra 2020). Cieľom týchto zmien je centralizácia a koncentrácia agendy 
regionálneho rozvoja a eurofondov na jedno ministerstvo (www.partnerskadohoda.gov.sk, 
2020). 
Okrem rezortných ministerstiev na národnej úrovni pôsobia aj ďalšie ústredné orgány štátnej 
správy a štátne príspevkové organizácie, ktoré svojou činnosťou priamo napomáhajú 
realizácii štátnej politiky cestovného ruchu na Slovensku: Štatistický úrad SR, Slovenská 
záručná a rozvojová banka, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Agentúra pre 
rozvoj vidieka a Národná sieť rozvoja vidieka. V cestovnom ruchu v rokoch 1995 – 2016 
pôsobila na národnej úrovni aj štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing 
a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky – Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch (SACR). Agentúra bola zriadená Ministerstvom hospodárstva SR v roku 1995. 
Hlavným poslaním agentúry bolo vykonávať marketing cestovného ruchu na celoštátnej 
úrovni (makromarketing štátu), poskytovať informácie o možnostiach cestovného ruchu 
na Slovensku, propagovať Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného ruchu, prispievať 
k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a podporovať predaj produktov 
cestovného ruchu Slovenskej republiky. SACR zriaďovala na kľúčových zdrojových trhoch 

6 Aktuálne sa na Ministerstve dopravy a výstavby SR pripravuje Stratégia rozvoja udržateľného cestovného 
ruchu do roku 2030, ktorá bude súčasťou Národného strategického plánu SR. 
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Slovenska (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko a Ruská federácia) svoje 
oficiálne zahraničné zastúpenia. Medzi hlavné činnosti agentúry patrili (SACR, 2012):  

 všetky formy štátnej propagácie cestovného ruchu Slovenska;
 marketingový prieskum trhu cestovného ruchu (dopytu, ponuky, konkurencie) a tvorbu

marketingovej stratégie cestovného ruchu Slovenskej republiky;
 marketingové a propagačné aktivity zamerané na rozšírenie a zvýšenie úrovne

prezentácie možností cestovného ruchu Slovenska a podporu predaja produktu
cestovného ruchu Slovenska;

 tvorbu, výrobu a distribúciu tlačených, audiovizuálnych a multimediálnych propagačných
materiálov, tvorbu pozitívneho obrazu Slovenska ako cieľovej krajiny cestovného ruchu;

 koordináciu celoslovenských aktivít doma a v zahraničí v záujme prepojenia ponuky
cestovného ruchu Slovenska s dopytom zo zahraničia;

 poradenskú a konzultačnú činnosť pre subjekty cestovného ruchu, orgány miestnej
štátnej správy a územnej samosprávy;

 medzinárodnú spoluprácu v rámci členstva v medzinárodných organizáciách cestovného
ruchu ETC, ASTA, CECTA, RDA, ICCA, PATA a Die Donau).

Hlavným zdrojom financovania SACR v rokoch 2004 – 2016 boli popri príspevkoch 
zo štátneho rozpočtu hlavne prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ (Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja ERDF), ktoré agentúra získala na vybudovanie a sprevádzkovanie 
Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu SR, jeho naplnenie, na 
aktualizáciu informačných databáz v informačnom systéme SACR na zlepšenie prezentácie 
Slovenska ako krajiny cestovného ruchu na medzinárodných a domácich veľtrhoch 
a výstavách cestovného ruchu. Výsledkom týchto aktivít je  oficiálny centrálny propagačno-
informačný internetový portál slovakia.travel, ktorého hlavným poslaním a prioritou portálu 
je propagovať Slovensko ako modernú krajinu cestovného ruchu, poskytovať turistické 
informácie o Slovensku a motivovať návštevníkov portálu k návšteve Slovenska. Portál bol 
zrealizovaný v rámci opatrenia 2.3 sektorového operačného programu Priemysel a služby pre 
Slovenskú agentúru pre cestovný ruch v programovacom období 2004 – 2006 a následne 
operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rokoch 2007 – 2013 
(slovakia.travel, 2020).   

K zrušeniu agentúry došlo rozhodnutím ministra dopravy Arpáda Érseka k  1. 1. 2017 a jej 
aktivity prevzalo organizačne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – 
sekcia cestovného ruchu. Oficiálnym dôvodom jej zrušenia bolo zefektívnenie fungovania 
SACR a finančná úspora spojená so znížením administratívnych výdavkov a s využívaním 
priestorov ministerstva (Pravda, 2016). V aktuálnom programovom vyhlásení vlády sa táto 
zaviazala obnoviť činnosť tejto agentúry, pričom sa zmení jej fungovanie podľa vzoru 
rakúskej národnej organizácie „Österreich Werbung“. Rozpočet tejto agentúry bude 
financovaný jednak zo štátneho rozpočtu, ako aj z prostredia podnikateľskej sféry. 
Predpokladá sa, že finančná participácia súkromnej sféry zabezpečí na jednej strane 
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hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov a na strane druhej zabezpečí priame 
prepojenie medzi agentúrou a sektorom cestovného ruchu, ktorý má propagovať. Medzi 
hlavné kompetencie a úlohy SACR bude patriť dôsledné mapovanie a analýza zariadení 
cestovného ruchu v SR, propagácia slovenského cestovného ruchu v zahraničí, analýza 
a výskum jednotlivých zahraničných trhov, ktoré sú pre cestovný ruch na Slovensku dôležité. 
SACR bude zároveň sprostredkúvať podnikateľom v cestovnom ruchu spätnú väzbu, aby títo 
vedeli svoju ponuku prispôsobovať požiadavkám potenciálnych turistov z rôznych častí sveta. 
SACR bude partnerom pre oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR), čím sa podporí 
koordinované riadenie štátneho marketingu cestovného ruchu od národnej až po miestnu 
úroveň.  

Štatistický úrad je ústredným orgánom štátnej správy SR pre oblasť štátnej štatistiky. Úrad 
plní svoje úlohy v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

Medzi hlavné úlohy štatistického úradu SR patrí (ŠÚ SR, 2020): 
 zostavovať v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami program zisťovaní,
 určiť metodiku štatistických zisťovaní, zhromažďovať a spracovávať štatistické údaje,
 určiť metodiku vedenia systému národných účtov a zostavovať národné účty,
 vytvárať, zverejňovať a spravovať v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi

organizáciami štatistické klasifikácie, číselníky a registre,
 určovať spôsob tvorby registrov, prideľovať a oznamovať identifikačné čísla,
 vypracovávať analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického

vývoja Slovenskej republiky,
 spolupracovať s medzinárodnými orgánmi a organizáciami pri zavádzaní štandardov

a klasifikácií v oblasti štatistiky,
 organizovať a vykonávať reprezentatívne výskumy verejnej mienky o sociálno-

ekonomických otázkach,
 zverejňovať výsledky štatistických zisťovaní za SR a za jednotlivé územné a správne

celky, pravidelne informovať verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom
vývoji, poskytovať štatistické informácie a vydávať štatistické publikácie a

 plniť ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

V súlade s uvedeným Štatistický úrad SR v oblasti cestovného ruchu: zhromažďuje 
a spracováva údaje o návštevnosti SR, o štruktúre návštevníkov, o počte a štruktúre 
ubytovacích zariadení v krajine, o štruktúre a počte podnikateľských subjektov v odvetví 
pohostinstva a hotelierstva atď. Podľa § 20 (zákona č. 540/2001 Z. z.) vedie register 
ubytovacích zariadení, do ktorého sa zapisujú údaje o ubytovacích zariadeniach, ktoré 
poskytujú prechodné ubytovanie osôb a údaje o ekonomických subjektoch, ktoré ich 
prevádzkujú. Účelom vedenia registra je získanie informácií pre medzinárodné porovnávania, 
a to o stave a vývoji návštevníkov ubytovaných v ubytovacích zariadeniach, o počte 
prenocovaní, počte lôžok a o výške tržieb za ubytovanie návštevníkov. Okrem registra 
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ubytovacích zariadení v cestovnom ruchu vedie tzv. satelitný účet cestovného ruchu SR, 
ktorý umožňuje systematicky a komplexne sledovať a hodnotiť vývoj cestovného ruchu ako 
prierezového odvetvia, a to na základe systému tabuliek satelitného účtu cestovného ruchu, 
ktoré vyčísľujú: 
 makroekonomické ukazovatele opisujúce objem a hospodársky význam cestovného

ruchu (priama hrubá pridaná hodnota, priamy hrubý domáci produkt)
 údaje o spotrebe v cestovnom ruchu
 výrobné účty jednotlivých charakteristických a špecifických odvetví
 zamestnanosť v cestovnom ruchu a
 iné nepeňažné ukazovatele ako je počet ciest, skladba návštevníkov, a iné.

Nedostatkom štatistického zisťovania v oblasti vidieckeho cestovného ruchu je skutočnosť, 
že Štatistický úrad SR neeviduje v registri ubytovacích zariadení osobitne ubytovacie a iné 
podnikateľské subjekty vidieckeho cestovného ruchu, preto ani nedisponuje údajmi 
o podiele zariadení vidieckeho cestovného ruchu na celkovej ponuke cestovného ruchu.

Slovenská záručná a rozvojová banka je štátnou akciovou spoločnosťou, ktorá poskytuje 
bankové služby, podporuje podnikanie na Slovensku v súlade s hospodárskou politikou štátu. 
Jej vlastníkom a jediným akcionárom je Ministerstvo financií SR. Zameriava sa predovšetkým 
na rozvoj malého a stredného podnikania, poľnohospodárskych subjektov, ale aj na 
financovanie miest a obcí a obnovu bytových domov. Rozvoju malého a stredného 
podnikania pomáha najmä formou poskytovania zvýhodnených bankových záruk a úverov 
(napr. úver Moja pôda, Pôda pre mladých farmárov, úver Podnikateľka a ďalšie), ale aj 
podporou podnikateľskej činnosti na základe programov podpory vyhlásených bankou 
a vládou Slovenskej republiky a poskytovanie finančných prostriedkov určených na tento 
účel (napr. prevádzkový úver v rámci SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS na podporu udržania 
prevádzky a zamestnanosti malých a stredných podnikov na účely preklenutia nepriaznivého 
obdobia spôsobeného pandémiou COVID-19 v roku 2020). 

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) je príspevkovou organizáciou Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorej úlohou je zhromažďovať, analyzovať a šíriť 
informácie v oblasti rozvoja vidieka, zabezpečovať spätnú väzbu zodpovedným orgánom vo 
vzťahu k rozvoju vidieka, podporovať aktivity trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-
ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, poskytovať poradenstvo potenciálnym a existujúcim 
podnikateľským subjektom, verejnému a neziskovému sektoru na vidieku k ich činnosti 
zameranej na rozvoj vidieka.  

V oblasti rozvoja vidieka medzi hlavné úlohy Agentúry pre rozvoj vidieka patrí: 
 vykonávanie činností štátnej a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja

vidieka,
 poskytovanie poradenstva k rozvoju vidieka,
 zlepšenie informovanosti o politikách EÚ zaoberajúcich sa pôdohospodárstvom
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a rozvojom vidieka, 
 prezentácia činnosti na podujatiach zameraných na rozvoj vidieka,
 zastúpenie na odborných zasadnutiach, konferenciách a ďalších aktivitách zameraných

na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Agentúra je zároveň definovaná ako hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja 
vidieka SR (NSRV) pre obdobie implementácie Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 
2020. Poslaním NSRV je spájať organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji 
vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020 v zmysle čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 
Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 

Na nadnárodnej úrovni, v zmysle členstva SR v EÚ, sú súčasťou organizačno-
inštitucionálneho zabezpečenia cestovného ruchu vo verejnom sektore aj vybrané európske 
verejné inštitúcie a orgány EÚ, ktoré riešia legislatívne záležitosti: 

 Európsky parlament s legislatívnou, kontrolnou a rozpočtovou zodpovednosťou, ktorý 
tvoria priamo volení poslanci (705) za účelom zastupovania európskych občanov. 
Európsky parlament je zákonodarný orgán EÚ. Každých 5 rokov ho volia občania EÚ 
v priamych voľbách. 

 Európska komisia, ktorá zastupuje záujmy únie (členov komisie menujú vlády členských 
štátov EÚ). Je politicky nezávislou výkonnou inštitúciou EÚ. Má výlučnú zodpovednosť 
za prípravu návrhov nových európskych právnych predpisov, vykonáva rozhodnutia 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Tvorí ju 27 komisárov na čele s predsedom. 

 Európska Rada, ktorá určuje celkové všeobecné politické smerovanie a hlavné politické 
priority (program) EÚ (zahraničná a bezpečnostná politika EÚ), nemá však legislatívne 
právomoci. Predstavuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi krajinami EÚ. Na jej 
čele stojí predseda, ktorým je v súčasnosti Charles Michel. Jej členmi sú hlavy 
jednotlivých štátov alebo predsedovia vlád a predseda Komisie.  

 Rada EÚ je spolu s Európskym parlamentom hlavným rozhodovacím orgánom EÚ. V Rade 
sa stretávajú ministri vlád jednotlivých krajín EÚ s cieľom prediskutovať, meniť a prijímať 
právne predpisy a koordinovať politiky, pričom obhajujú záujmy svojich krajín. Ministri 
majú právomoc zaviazať svoje vlády, aby prijali opatrenia, ktoré dohodli na svojich 
stretnutiach.  

 Európsky výbor regiónov je poradný orgán EÚ, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 
členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Prostredníctvom Výboru 
regiónov sú schopní vymieňať si názory na právne predpisy EÚ, ktoré majú priamy vplyv 
na regióny a mestá. Prostredníctvom Výboru regiónov sa do tvorby právnych predpisov 
EÚ môžu oficiálne zapojiť regióny a mestá, čím sa zabezpečuje, že sa rešpektujú potreby 
a postavenie miestnych a regionálnych orgánov. 
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7.2.2  Súkromný sektor vo vidieckom cestovnom ruchu 

Organizačná štruktúra vidieckeho cestovného ruchu v súkromnom sektore je rovnako ako vo 
verejnom sektore založená na územnom princípe (miestna, regionálna, národná 
a nadnárodná úroveň) a je dvojlíniová.  

Prvú líniu predstavuje tzv. ziskový sektor, ktorý tvoria podnikatelia – právnické a fyzické 
osoby, ktoré sú vo svojej podstate orientované na predaj produktov (tovarov a služieb) na 
voľnom trhu za účelom dosahovania zisku (podnikateľský sektor). Vo vidieckom cestovnom 
ruchu sú to predovšetkým malé a stredné podniky služieb, SZČO – živnostníci a samostatne 
hospodáriaci roľníci. Právny rámec ziskových organizácií tvorí súkromné obchodné právo: 
Obchodný zákonník č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (právnické osoby – 
obchodné spoločnosti),  zákon o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov (podnikatelia 
– fyzické osoby).

Druhú líniu organizácií v súkromnom sektore reprezentujú súkromné neziskové organizácie, 
označované aj ako mimovládne organizácie (Frič, Goulli, 2001), či „tretí sektor” (1. sektor – 
verejný sektor; 2. sektor – súkromný podnikateľský sektor, 3. sektor – súkromný 
nepodnikateľský sektor, pôsobiaci medzi štátom a trhom). Súkromné neziskové organizácie 
vznikajú združovaním, pričom môže ísť o združovanie osôb (právna forma občianske 
združenie, záujmové združenie právnických osôb, cirkev, politická strana) alebo združujú 
majetok (nadácie, fondy). Ich základnou funkciou je verejná alebo vzájomná prospešnosť 
(Kuvíková a i., 2014). Právny rámec neziskových organizácií tvorí Občiansky zákonník 
(upravuje založenie záujmového združenia právnických osôb) a súbor všeobecných zákonov, 
ktoré upravujú založenie a fungovanie jednotlivých typov súkromných neziskových 
organizácií (občianske združenia, spolky, odborové organizácie, nadácie, politické strany 
a politické hnutia, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce 
všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov, organizácie 
s medzinárodným prvkom). Vo vidieckom cestovnom ruchu sa najčastejšie vyskytujú 
občianske združenia (vznik, založenie a činnosť upravuje Zákon o združovaní občanov 
č. 83/1990 Z. z.) a záujmové združenia právnických osôb (upravuje Občiansky zákonník), 
ktoré vznikajú za účelom rozvoja vidieka, podpory a rozvoja komunitných aktivít, posilnenia 
miestnej demokracie, ochrany životného prostredia, zlepšenia života na vidieku, podpory 
a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, rozvoja zamestnanosti a podnikateľského prostredia 
atď.  

Občianske združenia zakladajú občania dobrovoľne (návrh na registráciu podávajú min. traja 
občania), pričom členom sa môže stať aj právnická osoba (obec, mesto, obchodná 
spoločnosť). Občianske združenia vo vidieckom cestovnom ruchu vznikajú za účelom plnenia 
rôznych spoločných cieľov a úloh, ktoré z objektívnych dôvodov (finančná náročnosť, nízka 
efektívnosť) nechcú a ani nevedia riešiť individuálne (napr. prevádzkovanie webovej stránky 
spoločnej turistickej ponuky, marketing a propagácia strediska cestovného ruchu, realizácia 
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rôznych rozvojových projektov a pod.). V praxi môže občianske združenie plniť aj funkciu 
informačného centra v obci (napr. Združenie turizmu v Terchovej prevádzkuje vlastné 
turistické informačné centrum). Okrem informačnej funkcie vykonáva aj ďalšie úlohy, jednak 
neziskového charakteru (napr. prieskum trhu, spracovanie koncepcií a plánov rozvoja 
cestovného ruchu atď.), ale aj ziskového charakteru (predaj spomienkových predmetov, 
turistických máp, sprievodcovské služby, organizovanie kultúrnych a športových podujatí), 
z ktorých generuje zisk za účelom plnenia vzájomne prospešných aktivít a rozvoja 
cestovného ruchu v území. 

Záujmové združenia právnických osôb (ZZPO) predstavujú druhú formu združovania 
v cestovnom ruchu v SR. Už z názvu vyplýva, že členom združenia sa môže stať iba právnická 
osoba. Keďže pre cestovný ruch je typické podnikanie na základe živnostenského 
oprávnenia, táto forma združovania sa v praxi objavuje v menšom rozsahu ako občianske 
združenia. Keďže ZZPO môže združovať výlučne právnické osoby, jednak z verejného, jednak 
súkromného sektora, najširšie uplatnenie ZZPO v cestovnom ruchu je na regionálnej úrovni. 
Právna forma ZZPO našla uplatnenie pri zakladaní regionálnych rozvojových agentúr, či pri 
zakladaní tzv. klastrov cestovného ruchu (napr. Klaster Topoľčany, Klaster Turiec). 
Paradoxom je skutočnosť, že hoci po právnej stránke patrí ZZPO do súkromného sektora 
(zakladanie upravuje Občiansky zákonník), členskú základňu ZZPO tvoria prevažne obce ako 
právnické osoby, ktoré sú súčasťou verejného sektora.  

Na národnej úrovni dochádza k združovaniu fyzických aj právnických osôb na základe 
pôsobenia v určitom odbore, resp. príslušnosti k určitej brandži v cestovnom ruchu (hotely, 
reštaurácie, cestovné kancelárie, prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk) alebo podľa profesie, 
ktorú vykonávajú v cestovnom ruchu (sprievodcovia, kuchári a cukrári, someliéri, barmani). 
Na základe uvedeného sa tieto združenia členia na odvetvové zväzy a profesijné organizácie 
(Gúčik, 2010). K združovaniu dochádza väčšinou za účelom vzájomnej podpory, spolupráce 
a hájenia spoločných záujmov členov smerom k tretím stranám.  

Odvetvové zväzy a profesijné organizácie v cestovnom ruchu väčšinou plnia nasledovné 
úlohy (Jarábková, 2018): 
 združujú producentov a sprostredkovateľov služieb cestovného ruchu, ktorí majú

podobné záujmy alebo predmet podnikania,
 starajú sa o kvalitu služieb a etiku podnikania,
 zabezpečujú zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov svojich členov, organizujú rôzne

školenia, workshopy, konferencie a pod.,
 podporujú súťaživosť svojich členov,
 zasadzujú sa o ekologické formy cestovného ruchu a jeho udržateľný rozvoj,
 podporujú výskum zameraný na budúcnosť svojho odboru a cestovného ruchu,
 spracúvajú informácie o odbore, zabezpečujú informovanosť svojich členov,

spolupracujúcich organizácií, obchodných partnerov a verejnosti o problémoch odboru
a o politike zväzu,
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 koordinujú záujmy svojich členov, poskytujú im právnu pomoc a poradenské služby,
zastupujú ich záujmy v medzinárodných mimovládnych organizáciách,

 zabezpečujú marketingové aktivity pre svojich členov.

Na Slovensku pôsobia vo vidieckom cestovnom ruchu s celoslovenskou pôsobnosťou dva 
zväzy: Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA) a Európsko-slovenské 
združenie agroturizmu a turizmu (EZAT). SZVTA vznikol v roku 1993 ako záujmové združenie 
právnických osôb a poskytuje služby súvisiace s rozvojom vidieka využitím jeho zdrojov 
najmä v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (www.agroturist.sk, 2020).  Združenie EZAT 
vzniklo v roku 2008 ako dobrovoľné, nepolitické, mimovládne, záujmové združenie fyzických 
a právnických osôb s euroregionálnou, slovenskou a cezhraničnou pôsobnosťou za účelom 
rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu, podpory regionálneho rozvoja zamestnanosti, 
zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva vidieka a  vytvárania partnerstiev na vidieku 
ako aj podpory celoživotného vzdelávania svojich členov v oblasti rozvoja vidieka 
a vidieckeho cestovného ruchu. Jednou z významných aktivít združenia EZAT je udeľovanie 
znakov kvality pre zariadenia cestovného ruchu a agroturistické zariadenia a vzdelávacie 
aktivity (www.ezat.sk, 2020).  

Na nadnárodnej (európskej) úrovni záujmy sektora vidieckeho cestovného ruchu háji 
Európsky zväz vidieckeho cestovného ruchu EuroGites so sídlom v Almérii (Španielsko), ktorý 
združuje národné zväzy vidieckeho cestovného ruchu z 28 krajín Európy vrátane Slovenska. 
Slovensko v EuroGites zastupuje SZVTA. EuroGites zastupuje odvetvie cestovného ruchu 
s odhadom 500 000 mikropodnikov a približne 5 až 6,5 miliónom lôžok. Komplexná sieť 
organizácie zahŕňa vidiecke podniky, ako sú agroturistické farmy, ubytovanie v súkromných 
vidieckych domoch (jednotky typu B&B alebo apartmány), tradičnú gastronómiu, 
voľnočasové služby (športové), služby kultúrneho dedičstva a ďalšie súvisiace služby pre 
návštevníkov, ktoré súhrne pokrýva asi 15% kapacity európskeho cestovného ruchu 
(EUROGITES, 2020). 

7.2.3  Verejno-súkromné partnerstvá vo vidieckom cestovnom ruchu 

Novodobou súčasťou organizačnej štruktúry vidieckeho cestovného ruchu na Slovensku sú 
verejno-súkromné partnerstvá (VSP) subjektov zainteresovaných na rozvoji cestovného 
ruchu. Prvé verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku vznikali od roku 2006 najprv 
na vidieku na základe finančného nástroja EÚ pre podporu komunitného miestneho rozvoja, 
tzv. prístupu LEADER7, ktorý bol integrovanou súčasťou Programu rozvoja vidieka v rokoch 
2007 – 2013 (v rámci Osi 4, opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja 
územia a opatrenie  4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny). Pre prístup LEADER je 
charakteristických sedem kľúčových znakov (NSRV, 2020): (1) oblastné stratégie miestneho 
rozvoja, (2) prístup zdola nahor, (3) verejno-súkromné partnerstvá, (4) uľahčovanie inovácie, 

7 Akronym vznikol z francúzskeho spojenia Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale – 
spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka. 
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(5) integrované a viacsektorové akcie, (6) vytváranie sietí a (7) spolupráca. Ich implementácia 
prináša do vidieckych regiónov zmenu prístupu k riadeniu rozvoja vidieka od 
centralizovaného smerom k participatívnemu riadeniu, založenému na budovaní dôvery 
a vytváraní konsenzu všetkých zainteresovaných subjektov.  

Implementovaním princípov prístupu LEADER (spolupráca, vytváranie sietí, smerom zdola-
nahor) vznikli na území SR prvé verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné 
skupiny (MAS). Z územného hľadiska MAS pôsobia primárne na miestnej úrovni. Z hľadiska 
právnej formy ide o občianske združenia, ktoré po splnení základných podmienok získali 
štatút MAS pridelený zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.  

Kritériá pre formovanie MAS podporované v rámci prístupu LEADER (NSRV, 2020): 
 Počet obyvateľov MAS musí byť vyšší alebo rovný 10 000 a nižší alebo rovný 150 000.

Hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie presiahnuť 150 obyv./km2.
 Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7.
 MAS má právnu subjektivitu, tzn. je zastúpená občianskym združením v zmysle

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 MAS má vytvorenú štruktúru orgánov, ktoré sú schopné spravovať verejné

prostriedky a manažovať činnosť MAS.
 MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-

hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány
verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.

 Členovia MAS musia pôsobiť na území MAS, tzn. mať na území MAS trvalý alebo
prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku.

 Z podpory sú vylúčené krajské mestá s výnimkou ich prímestských častí do 5000
obyvateľov, ďalej sú vylúčené aj obce s počtom obyvateľov nad 20 000, tieto môžu
byť súčasťou MAS, ale nemôžu byť príjemcom podpory.

 MAS musí mať vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou
(stratégia CLLD – Community-led Local Development) s jasne formulovanými cieľmi
a opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho rozvoja.

 Územie MAS, na ktoré sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé územie
ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí (výnimkou je územie prerušené
vojenským obvodom).

 Stratégia vypracovaná MAS je stratégiou CLLD, tzn. je vypracovaná ako multifondová
– zahŕňa opatrenia financované z EPFRV, ako aj z EFRR.

MAS predstavuje model organizácie, ktorá môže pozitívne ovplyvniť realizáciu politík 
na miestnej úrovni. Má za úlohu identifikovať a zrealizovať stratégiu miestneho rozvoja, 
rozhodovať o prideľovaní svojich finančných prostriedkov a riadiť ich. MAS by mala združovať 
verejných a súkromných partnerov, byť dobre vyvážená (na úrovni rozhodovania nemôže 
mať žiadna záujmová skupina združená v MAS viac ako 49 % hlasovacích práv) a zastupovať 
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existujúce miestne záujmové skupiny, ktoré vzišli z rôznych sociálno-ekonomických sektorov 
v oblasti (NSRV, 2020). 

Najaktívnejší vidiecki aktéri (partneri) v MAS  zvyčajne sú (NSRV, 2020): 
a) profesionálne a stavovské organizácie a zväzy (zastupujúce farmárov, odborníkov z iných

oblastí a mikropodniky),
b) obchodné združenia,
c) občania, obyvatelia a ich miestne organizácie,
d) miestni politickí predstavitelia,
e) environmentálne združenia,
f) poskytovatelia kultúrnych, zdravotníckych a obecných služieb vrátane médií,
g) združenia zamerané na mladých ľudí, ženy, dôchodcov a iné ohrozené skupiny

obyvateľstva,
h) mladí ľudia.

Od MAS sa očakáva, že: 
a) spojí príslušné záujmové skupiny oblasti okolo spoločného projektu,
b) má rozhodovaciu autonómiu a schopnosť sviežeho pohľadu na miestne zdroje,
c) spojí rôzne opatrenia,
d) je schopná skúmať príležitosti ponúkané miestnou zmesou zdrojov,
e) je otvorená novátorským myšlienkam,
f) je schopná spojiť a integrovať samostatné sektorové prístupy.

V programovacom období rokov 2007 – 2013 získalo štatút MAS 29 občianskych združení 
a v programovacom období rokov 2014 –2020 získalo štatút ďalších 81 združení, spolu ich je 
v súčasnosti 110 (príloha 1). Veľká časť MAS sa hlási k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu 
ako strategického cieľa svojej činnosti. 

Na národnej úrovni pôsobí Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej Republiky (NS 
MAS SR), ktorá je jedinou stavovskou organizáciou a záujmovým združením, ktoré združuje 
MAS, verejno-súkromné partnerstvá a odborníkov na regionálny rozvoj s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Od roku 2011 zastupuje členské MAS voči riadiacim orgánom, ministerstvám, 
samosprávam či orgánom Európskej únie. Cieľom Národnej siete MAS je, aby zastupovala čo 
najväčší počet slovenských miestnych akčných skupín.   

Medzi hlavné úlohy NS MAS SR patrí: 
a) zastupovanie a prerokúvanie oprávnených záujmov MAS, VSP a odborníkov v oblasti

regionálneho rozvoja vo vzťahu k Európskej asociácii LEADER pre rozvoj vidieka – ELARD
a k ďalším podobným zoskupeniam;

b) vytváranie prostredia pre spoluprácu a vzájomnú pomoc;
c) propagácia a rozširovanie skúsenosti a činnosti MAS, VSP a odborníkov v oblasti

regionálneho rozvoja, príklady dobrej praxe a publikovanie výstupov;
d) podpora a rozvoj spolupráce a partnerstva obyvateľov vidieka, zástupcov samospráv,
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zástupcov neziskového sektora, ako aj zástupcov  súkromného sektora pôsobiacich 
na vidieku; 

e) spolupráca s Národnou sieťou rozvoja vidieka, riadiacim a platobným orgánom pre
Program rozvoja vidieka SR a IROP a ostatnými zložkami štátnej správy a samosprávy;
zabezpečovanie rozvojových dokumentov, vzdelávacích a informačných aktivít pre
rozvoj vidieka; organizovanie seminárov, workshopov, konferencií a ďalších odborných
stretnutí a vytvorenie regionálnych prevádzkových kancelárií pre činnosť NS MAS SR
(www.sietmas.sk).

Ďalšou významnou formou verejno-súkromného partnerstva vo vidieckom cestovnom ruchu 
na Slovensku sú oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu (OOCR a KOCR), ktorých 
vznik, založenie, práva a povinnosti, ako aj zrušenie a zánik upravuje zákon č. 91/2010 Z. z. 
o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. Úlohou OOCR a KOCR je
podporovať a vytvárať podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chrániť 
záujmy svojich členov. K 1. 1. 2020 je na  Slovensku registrovaných 37 OOCR. Najviac je ich 
registrovaných v Prešovskom (8) a Žilinskom kraji (7), najmenej v Nitrianskom kraji (3).  

OOCR je neziskovou právnickou osobou, ktorú môže založiť zakladateľskou zmluvou 
s podnikateľskými subjektmi (§ 14): najmenej päť obcí alebo mestské časti v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice, pričom súhrn počtu prenocovaných 
návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom 
kalendárnom roku musí dosiahnuť najmenej 100-tisíc prenocovaní. Oblastnú organizáciu 
môže založiť aj menej ako päť obcí, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích 
zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 
250-tisíc. Na základe uvedeného princípu založenia je OOCR organizáciou verejno-
súkromného partnerstva, ktoré presadzuje a háji spoločné záujmy svojich členov 
v cestovnom ruchu (§ 13 a § 15), ktorí pôsobia na území viacerých obcí (turistického 
regiónu). Neodpustiteľnou podmienkou pre vznik inštitucionalizovaného partnerstva 
verejného a súkromného sektora v podobe OOCR je aj existencia dostatočného dopytu 
v území, ktorý zakladajúci členovia preukazujú na základe počtu prenocovaní na ich území 
(podmienka min. 100-tisíc prenocovaní).  

Kompetencie OOCR, jej práva a povinnosti upravuje § 15 zákona č. 91/2010 Z. z. 
o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov nasledovne:
a) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného

ruchu na území svojej pôsobnosti,
b) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec

doma a v zahraničí,
c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
d) spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane

spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja,
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e) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného
a kultúrneho dedičstva,

f) organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
g) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
h) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
i) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo

a zachovávalo životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob
života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,

j) zostavuje a realizuje koncepciu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných
analýz, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,

k) v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít
a monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území,

l) iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného
ruchu na svojom území, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,

m) zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
n) aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti, a to aj

prostredníctvom turistického informačného centra,
o) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci

s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti, a to aj
prostredníctvom turistického informačného centra,

p) zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú
účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok,

q) môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,
r) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných

prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
s) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci splnenie

podmienok podľa § 14 ods. 1 (počet prenocovaní).

Podstatou činnosti OOCR je marketingový manažment. Na prepájanie ponuky destinácie 
s dopytom  uplatňuje cielené, operatívne a konkrétne opatrenia, ktorými reaguje 
na aktuálnu situáciu na trhu cestovného ruchu. Týmto spôsobom umožňuje dosahovanie 
stanovených spoločných cieľov organizácie a  jej členov (napr. dynamika návštevnosti, 
štruktúra dopytu, tržby z predaja produktov a pod.). O členstvo v OOCR môže na základe 
prihlášky požiadať obec, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí 
na jej území (§ 21). Z členstva vyplývajú členom práva aj povinnosti (§ 22), napr. právo 
na informácie o činnosti a hospodárení oblastnej organizácie, zúčastňovať sa 
na zasadnutiach valného zhromaždenia, voliť orgány a byť volený do orgánov oblastnej 
organizácie, vykonávať zverené funkcie v orgánoch oblastnej organizácie, upozorňovať 
orgány oblastnej organizácie na nedostatky, dávať podnety na ich odstránenie a skvalitnenie 
činnosti, právo na propagáciu prostredníctvom marketingových aktivít oblastnej organizácie, 
či zúčastňovať sa na činnosti, podujatiach a aktivitách oblastnej organizácie. Povinnosťou 
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každého člena OOCR je dodržiavať stanovy, riadne, včas a v stanovenej výške platiť členské 
príspevky, dodržiavať všeobecné zásady podnikateľskej a profesionálnej etiky, poskytovať 
oblastnej organizácii štatistické informácie a podklady týkajúce sa cestovného ruchu 
potrebné pre jej činnosť, poskytovať súčinnosť pri príprave a realizácii koncepcie rozvoja 
cestovného ruchu v mieste pôsobnosti v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja 
a najneskôr do konca februára bežného roka zaslať oblastnej organizácií informáciu o počte 
prenocovaní, vybratej celkovej výške dane za ubytovanie a výške dane za ubytovanie 
za predchádzajúci rok, ak je členom oblastnej organizácie obec. 

Princíp verejno-súkromného partnerstva v OOCR sa prejavuje aj v otázkach financovania 
činnosti a aktivít OOCR, ktoré sú podľa zákona č. 91/2010 Z. z. financované z: 

 členských príspevkov,
 dotácií zo štátneho rozpočtu,
 dobrovoľných príspevkov samosprávy, fyzických a právnických osôb na aktivity

organizácie cestovného ruchu,
 príjmy z činnosti, z predaja produktov a služieb,
 odmeny za sprostredkovanie,
 výnosy z činnosti turistických informačných centier zriadených OOCR,
 príjmy z predaja reklamnej plochy,
 nenávratné finančné príspevky z domácich a zahraničných zdrojov vrátane príspevkov

z prostriedkov Európskej únie,
 ostatné príjmy.

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) je právnická osoba, založená s cieľom 
podporovať a vytvárať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chrániť 
záujmy svojich členov. Členskú základňu krajskej organizácie tvorí vyšší územný celok 
a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území. Súkromný sektor je v KOCR 
zastúpený prostredníctvom príslušnej OOCR, ktorej je členom. Na území kraja môže pôsobiť 
iba jedna KOCR. Slovensko je administratívne rozdelené na osem krajov, v súčasnosti 
v siedmych z nich existujú krajské organizácie cestovného ruchu, jediným krajom bez KOCR 
je Nitriansky samosprávny kraj (tabuľka 21). 
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Tabuľka 21: Krajské organizácie cestovného ruchu na Slovensku 
Názov organizácie Dátum vzniku Členovia 

Banskobystrický kraj 
Turizmus 

december 2018 

Banskobystrický samosprávny kraj, OOCR 
Stredné Slovensko, OOCR Región Horehronie, 
OOCR Región Gron, OOCR Turistický 
Novohrad a Podpoľanie, OOCR Región Banská 
Štiavnica, OOCR Dudince 

Bratislava Region 
Tourism 

február 2012 
Bratislavský samosprávny kraj, Bratislavská 
organizácia cestovného ruchu, OOCR Región 
Senec, OOCR Malé Karpaty, OOCR Záhorie 

Žilinský turistický kraj marec 2012 

Žilinský samosprávny kraj, OOCR Kysuce, 
OOCR Klaster Orava, OOCR Rajecká Dolina, 
OOCR Región Liptov, OOCR Turiec – 
Kremnicko, OOCR Malá Fatra 

Severovýchod 
Slovenska 

december 2012 

Prešovský samosprávny kraj, OOCR Šariš – 
Bardejov, OOCR Vysoké Tatry – Podhorie, 
OOCR Tatry – Spiš – Pieniny,  OOCR Severný 
Spiš – Pieniny, OOCR Horný Zemplín a Horný 
Šariš, OOCR Región Vysoké Tatry, OOCR 
Región Šariš 

Košice Región 
Turizmus 

december 2012 
Košický samosprávny kraj, Zemplínska OOCR, 
Košice – Turizmus, OOCR Slovenský raj & Spiš 

Trenčín Región máj 2015 

Trenčiansky samosprávny kraj, OOCR Región 
Horná Nitra – Bojnice, OOCR Región Horné 
Považie, OOCR Trenčianske Teplice, OOCR 
Trenčín a okolie 

Trnavský kraj marec 2019 
Trnavský samosprávny kraj, OOCR Trnava 
Touri sm, OOCR Rezort Piešťany, OOCR Žitný 
ostrov – Csallóköz 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa údajov z Registra krajských organizácií cestovného ruchu. 2020. 

Krajskú organizáciu cestovného ruchu  môže založiť iba samosprávny kraj zakladateľskou 
zmluvou a schválením jej založenia na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktoré zvoláva 
predseda VÚC.  

Kraj sa podieľa na jej financovaní prostredníctvom príspevku z rozpočtu samosprávneho 
kraja. Členský príspevok oblastnej organizácie krajskej organizácii je najmenej 10 % 
z členských príspevkov získaných oblastnou organizáciou od obcí a podnikateľských 
subjektov v predchádzajúcom kalendárnom roku. Členský príspevok samosprávneho kraja 
nie je zákonom stanovený, ale odporúčané je, aby bol v rovnakej výške ako je suma všetkých 
členských príspevkov získaných od členských OOCR.  
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Krajská organizácia má nasledovné práva a povinností (§ 11): 
a) vykonáva činnosť podľa stanov a v súlade so strategickými dokumentmi vyšších

územných celkov,
b) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného

ruchu na území vyššieho územného celku,
c) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma

a v zahraničí,
d) presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
e) pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi vyššieho územného celku,
f) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného

a kultúrneho dedičstva,
g) organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
h) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
i) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo

a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho
obyvateľstva a vlastnícke práva,

j) spolupracuje pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu vyššieho
územného celku,

k) v spolupráci s orgánmi vyššieho územného celku vypracúva a realizuje ročný plán
aktivít krajskej organizácie,

l) vypracúva rozpočet, ktorý schvaľuje najvyšší orgán krajskej organizácie,
m) iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného

ruchu, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
n) zostavuje správu o činnosti, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a ročnú

účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti registra účtovných závierok,
o) môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,
p) vedie za územie vyššieho územného celku evidenciu turistických informačných centrier,
q) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných

prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
r) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré sa podieľajú na plnení úloh

cestovného ruchu, s orgánmi vyššieho územného celku a s organizáciami pôsobiacimi
na území kraja v otázkach rozvoja cestovného ruchu.

Záujmy organizácií cestovného ruchu na národnej úrovni zastupuje Asociácia organizácií 
cestovného ruchu, ide o záujmové združenie organizácií cestovného ruchu, ktoré spravujú 
turistické destinácie na Slovensku. Asociácia je otvorenou platformou pre všetky oblastné aj 
krajské organizácie cestovného ruchu na Slovensku, s cieľom spoločne  profesijne a odborne 
rásť. Strategickým zámerom organizácie je vzájomná pomoc, výmena informácií, skúseností 
a znalostí, a tým profesionalizácia siete oblastných a krajských organizácií cestovného 
ruchu na Slovensku. OCR v asociácii zastupujú ich výkonní riaditelia, ktorí pôsobia ako 
destinační manažéri. Zakladajúcimi členmi Asociácie sú: Bratislava Tourist Board, Región 
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Senec, Rezort Piešťany, Trnava Tourism, Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, 
Dudince, Región Banská Štiavnica, Stredné Slovensko, Región Gron, Rajecká dolina, Malá 
Fatra, Horný Zemplín a Horný Šariš, Severný Spiš – Pieniny (www.centralslovakia.eu, 2017). 

Kontrolné otázky: 

1. Popíšte súčasnú organizačnú štruktúru vidieckeho cestovného ruchu na Slovensku.
2. Uveďte, ktoré organizačné štruktúry sú zodpovedné za koordinovanie rozvoja

vidieckeho cestovného ruchu na národnej úrovni.
3. Uveďte, aké úlohy plnia v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu odvetvové a

profesijné zväzy.
4. Charakterizujte oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu, podmienky ich

založenia a vymenujte ich kompetencie.
5. Ktoré organizačné štruktúry verejného sektora zodpovedajú za podporu rozvoja

vidieckeho cestovného ruchu na lokálnej a regionálnej úrovni?
6. Je spolupráca vo vidieckom cestovnom ruchu dôležitá? Zdôvodnite prečo.
7. Vysvetlite pojem verejno-súkromné partnerstvo. Uveďte príklady existujúcich

verejno-súkromných partnerstiev vo vidieckom cestovnom ruchu na miestnej resp.
regionálnej úrovni.
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8. VIDIECKY CESTOVNÝ RUCH V POLITIKE CESTOVNÉHO RUCHU

 Politika cestovného ruchu – pojem, význam, prierezovosť politiky, ciele, nositelia 
a nástroje politiky cestovného ruchu 

 Aktuálne výzvy a odporúčania UNWTO pre politiku cestového ruchu 

 Politika cestovného ruchu na Slovensku – východiská, súčasný stav odvetvia 
cestovný ruch,  ciele, opatrenia, nástroje a nositelia politiky cestovného ruchu 

 Existuje samostatná politika vidieckeho cestovného ruchu? 

 Vybrané nástroje podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu aplikované 
na regionálnej úrovni 

8.1  Politika cestovného ruchu 

Politika cestovného ruchu predstavuje cieľavedomé ovplyvňovanie vývoja cestovného ruchu 
prostredníctvom zainteresovaných subjektov (nositeľov politiky) a pomocou špecifických 
nástrojov (Gúčik, 2011). Zmysluplnosť a nevyhnutnosť koncipovania politiky cestovného 
ruchu potvrdzujú negatívne dopady hospodárskych kríz na výkonnosť odvetvia, existujúce 
nedokonalosti a zlyhania trhu, protichodné záujmy rôznych skupín na trhu cestovného 
ruchu, fragmentácia cieľov a priorít jednotlivých politík cestovného ruchu na rôznych 
úrovniach a pod. V tejto súvislosti hlavným zámerom politiky cestovného ruchu by malo byť 
zosúladenie cieľov rôznych záujmových skupín na trhu cestovného ruchu, ako aj rôznych 
úrovní riadenia v cestovnom ruchu a hľadanie spôsobu ako predchádzať dopadom rizikových 
faktorov (ekonomických, demografických, klimatických, atď), ktoré ohrozujú trh cestovného 
ruchu. Úlohou politiky cestovného ruchu, podľa UNWTO (2019), je: 

 vymedziť význam a miesto cestovného ruchu v hospodárstve, 

 formulovať jasnú spoločnú víziu pre všetkých zúčastnených aktérov, 

 intenzívnejšie zapojiť jednotlivé skupiny aktérov do rozvoja cestovného ruchu, 

 formulovať konkrétne ciele, realizovateľné v konkrétnych časových rámcoch, 

 formulovať konkrétne kroky implementácie (vrátane nástrojov) a zaistiť monitoring 
účinnosti politiky, 

 využiť synergie, ktoré sú výsledkom spojenia všetkých zúčastnených strán v úsilí 
a smerovaní k rovnakým cieľom v rámci vízie spoločnej politiky cestovného ruchu. 

Realizácia konštruktívnej politiky cestovného ruchu znamená predovšetkým plnenie 
stanovaných cieľov, identifikáciu nositeľov politiky a správnu aplikáciu nástrojov politiky 
cestovného ruchu. 
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Obrázok 10: Politika cestovného ruchu 
Zdroj: vlastné spracovanie. 

Podľa Nemčanského (1999) môže byť politika cestovného ruchu vytvorená jedným z dvoch 
základných prístupov: pragmatickým alebo koncepčne-dogmatickým. Pragmatický prístup je 
reakciou na konkrétnu situáciu a preto je poznačený určitou nekoncepčnosťou a absenciou 
dlhodobejších cieľov (Galvasová a kol., 2008). Koncepčne-dogmatický prístup, naopak, 
využíva spracovaný koncepčný dokument a môže v praxi pôsobiť nepružne. 

Prierezovosť politiky cestovného ruchu 

Politika cestovného ruchu je vnímaná v odbornej teórii i praxi ako politika prierezová, ktorá 
zasahuje svojimi záujmami do mnohých ďalších, predovšetkým sektorových, politík. Cestovný 
ruch ovplyvňuje hospodárska politika (prostredníctvom menového kurzu, cenovej politiky, 
daňovej politiky, colnej alebo dopravnej politiky), sociálna politika (prostredníctvom 
legislatívne upravenej dĺžky pracovného času, garantovanej dovolenky, politiky 
zamestnanosti, sociálneho a zdravotného zabezpečenia), zahraničná politika (liberalizácia 
cestovného styku, politika EÚ, medzištátne dohody o spolupráci v cestovnom ruchu, dohody 
o vízovej povinnosti, uznávanie cestovných dokladov), vnútorná politika (politika vnútornej
bezpečnosti, ochrana bezpečnosti turistov a ich majetku), kultúrna politika (ochrana 
kultúrneho dedičstva, využívanie kultúrnych pamiatok v cestovnom ruchu, regulovanie 
návštevnosti pamiatok, prihlasovanie pamiatok do zoznamu UNESCO) politika životného 
prostredia (ochrana prírodného dedičstva, návštevné poriadky v národných parkoch, zonácia 
chráneného územia), školská a vedecko-technická politika (výchova obyvateľstva 
k cestovnému ruchu, príprava absolventov pre profesie v cestovnom ruchu, výskum) 
a zdravotná politika (protiepidemické opatrenia, hygiena a potravinová bezpečnosť a pod.) 
(Gúčik, 2011, Mach, Senka, 2011). Cestovný ruch je okrem sektorových politík, významnou 
súčasťou aj priestorových politík – regionálnej politiky a politiky rozvoja vidieka, v rámci 
ktorých je chápaný predovšetkým ako nástroj podpory rozvoja predovšetkým hospodársky 
nerozvinutých regiónov (často práve vidieckych), v ktorých absentujú činnosti klasických 
odvetví či iné ekonomické aktivity, a regiónov ktoré majú zároveň dobré predpoklady 
pre rozvoj cestovného ruchu. Preto politiku vidieckeho cestovného ruchu možno chápať 
na jednej strane ako časť sektorovej politiky cestovného ruchu a na druhej strane ako časť 

Ciele

Nositelia

Nástroje
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politiky rozvoja vidieka, ktorej centrom je rozvoj vidieckeho priestoru z rôznych aspektov 
(ekonomického, sociálneho, kultúrneho, environmentálneho). 

Ciele 

Ciele politiky cestovného ruchu sa stanovujú na rôznych stupňoch prostredníctvom právnych 
uznesení (verejno-právne inštitúcie) a súkromno-právnych dohôd. Ich charakter môže byť 
medzinárodný (definovaný medzinárodnými inštitúciami napr. UNWTO, WTTC alebo 
Výborom pre cestovný ruch OECD), národný (v podmienkach SR stanovený sekciou 
cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby SR alebo ministerstvom zriadených 
organizácií), regionálny (vytýčený samosprávnym krajom, krajskou organizáciou 
destinačného manažmentu, regionálnym združením cestovného ruchu alebo obchodnou 
komorou), lokálny (určený obcou alebo oblastnou organizáciou cestovného ruchu) alebo 
profesijný (stanovený profesijným zväzom podnikateľov) (Jarábková, 2007). Obsah 
formulovaných cieľov závisí od teritória, pre ktoré sa politika cestovného ruchu formuluje, 
úrovne riadenia cestovného ruchu a existujúceho manažmentu cestovného ruchu, stupňa 
rozvoja cestovného ruchu v danom území a konkrétnych podmienok, ktorými územie 
disponuje a faktorov, ktoré rozvoj cestovného ruchu v území ovplyvňujú (prírodné, 
ekonomické, sociálne, demografické, legislatívne, dopravné a pod.). Napr. hlavnými cieľmi 
politiky cestovného ruchu UNWTO (2015) je „integrovať cestovný ruch ako prioritu 
do národných politík štátov a medzinárodnej politiky, zlepšiť konkurencieschopnosť 
cestovného ruchu, podporovať udržateľný cestovný ruch, maximalizovať príspevok 
cestovného ruchu k znižovaniu chudoby, podporiť prenos poznatkov, vzdelávanie a budovať 
kapacity pre tvorbu a výmenu vedomostí a skúseností“. Tieto ciele medzinárodnej politiky 
cestovného ruchu sa premietajú do cieľov politiky štátov EÚ (v niektorých prípadoch sú 
identické) (pozri tabuľku 22) a sú zohľadnené i pri koncipovaní národných politík cestovného 
ruchu (pozri „Politika cestovného ruch na Slovensku“).  

Tabuľka 22: Európska politika cestovného ruchu 

Dlhodobý hlavný cieľ Parciálne ciele 
Podpora konkurencieschopnosti cestovného ruchu a schopnosti udržateľného rastu 
Ciele Akčného programu 
Podnietiť konkurencieschopnosť odvetvia 
cestovného ruchu v Európe 

a) Podporovať rozmanitosti ponuky cestovného
ruchu

b) Vypracovať inovácie v odvetví cestovného
ruchu

c) Zlepšiť profesionálne zručnosti
d) Podporovať predĺženie turistickej sezóny
e) Konsolidovať základňu sociálnoekonomických

poznatkov cestovného ruchu

Podporiť rozvoj udržateľného, zodpovedného 
a kvalitného cestovného ruchu 

a) Zodpovedné využívanie prírodných zdrojov
b) Zohľadnenie dosahu činností na životné

prostredie
c) Využívanie čistých energií



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

161 

d) Ochrana dedičstva a zachovanie prírodnej
a kultúrnej integrity destinácií

e) Kvalita a udržateľnosť vytvorených
pracovných miest

f) Miestne hospodárske dôsledky
g) Kvalita zákazníckych služieb

Upevniť obraz a zviditeľnenie Európy ako 
súboru udržateľných a kvalitných destinácií 

a) Posilnenie atraktívnosti európskych destinácií
a ich lepšie zviditeľnenie

b) Preskúmať viacero spôsobov propagácie
Európy a zviditeľniť európske a medzinárodné
tematické produkty

Maximalizovať potenciál finančných politík 
a nástrojov EÚ pre rozvoj cestovného ruchu 

a) Zabezpečiť lepšiu integráciu cestovného
ruchu do ostatných politík

b) Propagácia a mobilizácia nástrojov
a programov podpory Spoločenstva
v prospech cestovného ruchu  napr. podpora
námorného a pobrežného cestovného ruchu
alebo podpora vidieckeho cestovného ruchu

Zdroj:  KOM. 2010. Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre 
európsky cestovný ruch, 2010. 

Ciele politík cestovného ruchu na regionálnej a lokálnej úrovni nadväzujú na ciele politiky tzv. 
vyššej úrovne, ale sú konkrétnejšie a odrážajú detailnejšie potreby územia, ako aj 
jednotlivých aktérov cestovného ruchu. Obvykle sú ciele samosprávnych krajov formulované 
v územno-plánovacích dokumentoch alebo v stratégii rozvoja cestovného ruchu kraja. Napr. 
v Územnom pláne BSK (2016) je cieľom politiky rozvoja cestovného ruchu „zvýšiť 
konkurencieschopnosť kraja ako turistického cieľa v rámci Slovenska, posilniť význam a vplyv 
cestovného ruchu na regionálnu ekonomiku, predĺžiť priemernú dĺžku pobytov, prenocovaní 
a zvýšiť podiel turistov o skutočný cestovný ruch a nie len počas služobných, či obchodných 
ciest“. Stratégia rozvoja turizmu v BSK do roku 2020 formuluje „strategické opatrenia 
a stanovuje ďalšie kroky na rozvoj územia ako obľúbenej destinácie“ (Stratégia rozvoja 
turizmu v BSK, 2016), ktorými sú predovšetkým „rozvoj územia a infraštruktúry“, „ľudský 
kapitál, miestna ekonomika a manažment destinácie“, „podpora tvorby a udržateľnosti 
produktu“, „budovanie značky a marketingová podpora“. 

Nositelia 

Kaspar zdôrazňuje, že politiku cestovného ruchu uskutočňujú v praxi rôzne spoločenstvá 
(Kaspar, 1995). Spoločenstvami pritom rozumie nositeľov politiky cestovného ruchu. 
Vo všeobecnosti ich možno rozdeliť do troch skupín: 

 verejno-právne inštitúcie,

 súkromno-právne inštitúcie ,

 voľne zoskupené záujmové skupiny.
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Verejno-právne inštitúcie reprezentujú verejný sektor na rôznej úrovni, ktorý sa podieľa 
na formovaní a uplatňovaní politiky cestovného ruchu. Do tejto skupiny patrí štát a štátom 
zriadené inštitúcie, regionálna samospráva a ňou vytvorené subjekty a na lokálnej úrovni 
obec. Politiku členských štátov EÚ ovplyvňujú i inštitúcie zriadené na úrovni Spoločenstva. 

Medzi súkromno-právne inštitúcie patria najmä subjekty zastupujúce záujmy podnikateľskej 
sféry v cestovnom ruchu. Sú to odvetvové a profesijné zväzy a združenia združujúce 
hoteliérov, prevádzkovateľov cestovných a informačných kancelárií, pohostinských zariadení, 
kongresových zariadení, sprievodcov v cestovnom ruchu, novinárov a ďalšie podnikateľské 
subjekty.  

Voľne zoskupené záujmové skupiny sú tzv. akčné združenia, ktorých členovia sa spájajú 
dobrovoľne, krátkodobo, na dosiahnutie konkrétneho cieľa (napr. výbor pre umelé ľadové 
klzisko). 

Za ďalšiu skupinu nositeľov politiky cestovného ruchu možno považovať verejno-súkromné 
partnerstvá (v podmienkach SR napr. krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, 
miestne akčné skupiny), ktoré zastupujú záujmy verejného, súkromného, ako aj neziskového 
sektora. Partnerstvá môžu mať formalizovanú podobu (napr. legislatívne upravené 
podmienky založenia subjektu, práva a povinnosti) alebo reprezentujú neformálnu 
spoluprácu zainteresovaných subjektov, ktoré presadzujú spoločný záujem v rámci 
cestovného ruchu. Takéto partnerstvá sa vytvárajú najmä na regionálnej, mikroregionálnej 
a lokálnej úrovni za účelom koordinácie záujmov jednotlivých aktérov v cestovnom ruchu na 
danom území. Podľa UNWTO (2004) a Gúčika (2010) je takéto partnerstvo základom 
efektívneho rozvoja cestovného ruchu a dosiahnutia jeho konkurenčnej schopnosti. 

Obrázok 11: Nositelia politiky cestovného ruchu 
Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Lokálna úroveň

Verejný sektor Súkromný sektor Verejno-súkromné partnerstvá

Regionálna úroveň

Verejný sektor Súkromný sektor Verejno-súkromné partnerstvá

Národná úroveň

Verejný sektor Súkromný sektor
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Nástroje 

Pri aplikácii politiky cestovného ruchu využívajú nositelia politiky (najmä verejný sektor) 
rôzne druhy nástrojov (Jarábková, 2007; Beyer, 2003): 

a) Ekonomické nástroje. Znížením daní a odvodov alebo použitím finančných zdrojov
na konkrétne účely môže štát ovplyvňovať ponuku a dopyt, podporovať
znevýhodnené skupiny obyvateľov alebo regióny a investovať do technológií
podporujúcich udržateľný rozvoj. Medzi ekonomické nástroje patria: dane, odvody,
poplatky, granty dotácie, pôžičky, úvery, záruky, investície (napr. do verejnej
infraštruktúry významnej pre cestovný ruch), príspevky na vzdelávanie
a rekvalifikáciu, financovanie výskumu a projektov podporujúcich cestovný ruch.

b) Komunikačné nástroje.  Komunikačné nástroje umožňujú zabezpečiť politickú účasť
miestneho obyvateľstva na koordinácii procesov plánovania alebo zvýšiť povedomie
obyvateľstva o príslušných témach a otázkach. Komunikačnými nástrojmi sú:
rokovania záujmových skupín, riadiace a pracovné skupiny, verejné informácie pre
občanov/návštevníkov, kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti, konzultácie.

c) Marketingové nástroje. Nástroje, ktoré podporujú  spoločné marketingové aktivity
zo strany štátu alebo profesijných zväzov napr.: podpora predaja zo strany štátu,
vyhotovenie a distribúcia propagačných materiálov, organizovanie spoločných
veľtrhov, výstav, na ktorých sa podieľa štát alebo samospráva, financovanie
zavedenia informačných systémov zo strany štátu, podpora domáceho cestovného
ruchu prostredníctvom výziev „dovolenkuj doma“ alebo „najskôr spoznaj vlastnú
krajinu“ a pod.

d) Inštitucionálne nástroje. Inštitucionálne nástroje prispievajú k posilneniu
inštitucionálneho prostredia v cestovnom ruchu. Ich úlohou je iniciovanie vzniku
organizačných štruktúr v cestovnom ruchu (napr. organizácií destinačného
manažmentu), koordinácia  aktérov a aktivít cestovného ruchu v území s cieľom
dosahovať udržateľný rozvoj destinácie, informačná, konzultačná a metodická
podpora, spolupráca a vytváranie partnerstiev v cestovnom ruchu.

e) Nástroje plánovania a hodnotenia. Nástroje strategického plánovania umožňujú
štátu definovať a riadiť rozdielne nároky na využitie pôdy, formulovať ciele, ktoré
majú byť v rozvoji cestovného ruchu dosiahnuté a tiež umožňujú predchádzať
negatívnym dopadom súvisiacim s rozvojom cestovného ruchu. Nástrojmi plánovania
a hodnotenia sú: regionálne plánovanie (územné plány), krajinné plánovanie
(krajinné plány), plánovanie cestovného ruchu (stratégie cestovného ruchu),
posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), posúdenie vplyvu na ľudské práva
a ekoaudity.

f) Legislatívne nástroje.  Štát môže usmerniť, alebo aj obmedziť niektoré právomoci
aktérov cestovného ruchu, pomocou legislatívy. Schvaľovaním právnych noriem,
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ktoré vyžadujú alebo naopak zakazujú niektoré aktivity vytvára právny rámec, ktorý 
nastavuje pravidlá pre aktérov v cestovnom ruchu a rieši prípadné konflikty. Ide 
najmä o legislatívu v oblasti: daní, podnikania a hospodárskej súťaže, životného 
prostredia, ochrany prírody, posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
regionálneho plánovania, hospodárskej súťaže, pracovného práva, stavebný zákon, 
dopravy, ekologického riadenia a auditu, potravín a hygieny potravín. 

g) Intervenčné, realizačné a implementačné nástroje. Štát má k dispozícii viacero
intervenčných a implementačných nástrojov, pomocou ktorých môže priamo alebo
nepriamo kontrolovať konkurencieschopnosť a udržateľnosť rozvoja cestovného
ruchu. Ide o nástroje, ako sú napr.: riadenie premávky a dopravné obmedzenia,
prevádzka dopravných prostriedkov, stavebný dozor, podmienky pre bezpečnosť
prevádzkovania budov, regulačné opatrenia (napr. splašky, odpad, voda), vymedzenie
nových chránených území, výstavba ciest, čistenie odpadovej vody, likvidácia odpadu,
dodávka energie, dodávka pitnej vody, telekomunikačná infraštruktúra, predpisy
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, kolektívne zmluvy, minimálna mzda a pod.

h) Nástroje vzdelávania. K nástrojom prispievajúcim k zvyšovaniu kvality pracovnej sily
v cestovnom ruchu patria nástroje celoživotného vzdelávania ako napr. podpora
účasti zamestnancov podnikov cestovného ruchu na vzdelávacích aktivitách v oblasti
komunikačných schopností, jazykových znalostí, doplnení kvalifikačných predpokladov
a získanie nevyhnutných praktických zručností. K vzdelávacím aktivitám patrí aj
podpora verejného vzdelávania, ovplyvňovanie a výchova verejnosti k priateľskému
a pohostinnému správaniu voči návštevníkom, organizovanie jazykových kurzov pre
miestnych obyvateľov a pod.

i) Nástroje podpory dobrovoľníctva. Nástroje podpory dobrovoľníctva umožňujú
posilniť v aktéroch cestovného ruchu pocit záväzku, zodpovednosť, pritiahnuť
inovácie, identifikovať vodcov a potenciálnych tvorcov trendov a riešiť existujúce
problémy. Podpornými nástrojmi dobrovoľníctva sú: záväzky – kódexy správania,
dobrovoľné zmluvy a dohody, značky kvality, súťaže.

8.2  Aktuálne výzvy a odporúčania UNWTO pre politiku cestového ruchu 

UNWTO v rámci dokumentu Position Paper on Tourism Policy and Strategic Planning (2019) 
uvádza aktuálne výzvy, ktorým čelia jednotlivé štáty pri formulovaní politiky cestovného 
ruchu na národnej úrovni. Prostredie, v ktorom sa realizuje cestovný ruch sa dynamicky mení 
a tieto zmeny vyžadujú ich reflektovanie v rámci politiky cestovného ruchu. Za významnú 
zmenu v nastavení súčasnej medzinárodnej politiky cestovného ruchu možno považovať  jej 
dôsledné zameranie na udržateľný rozvoj a zohľadnenie cieľov Agendy 2030. 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

165 

Aktuálne výzvy pre formovanie národnej politiky cestovného ruchu (UNWTO, 2019) 
K posilneniu konkurencieschopnosti cestovného ruchu v rámci krajiny je nevyhnutné, 

 identifikovať pozíciu cestovného ruchu v národnom hospodárstve: hlavné ciele politiky
cestovného ruchu by mali byť v súlade s ostatnými cieľmi národohospodárskych politík, 
podporovať integrovaný rozvoj cestovného ruchu 

 definovať úlohu vlády, verejného a súkromného sektora a občianskej spoločnosti pri
rozvoji a koordinácii cestovného ruchu na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj 
modely spolupráce medzi rôznymi aktérmi (napr. verejno-súkromné partnerstvo, 
vertikálna spolupráca – medzi národnou, regionálnou a miestnou organizačnou úrovňou), 

 deklarovať príspevok cestovného ruchu k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja
(k Agende 2030) a stanoviť mechanizmus na meranie a monitorovanie pokroku, 

 podporovať sociálnu, environmentálnu a kultúrnu udržateľnosť prostredníctvom príspevku
cestovného ruchu  k zmierneniu chudoby, riešeniu rozdielov v príjmoch, k vytváraniu 
dôstojných pracovných miest, k zvyšovaniu rodovej rovnosti, k ochrane prírodných 
a kultúrnych zdrojov a dedičstva a podporovať harmonický vzťah medzi návštevníkmi 
a miestnymi obyvateľmi, 

 stanoviť jasné implementačné a monitorovacie mechanizmy politiky trvalo udržateľného
cestovného ruchu. 

Vo svojich odporúčaniach pre formovanie národných politík cestovného ruchu, v zmysle 
aktuálnych výziev, kladie UNWTO dôraz predovšetkým na zlepšenie manažmentu v oblasti 
cestovného ruchu, zosúladenie cieľov politiky cestovného ruchu s cieľmi Agendy 2030 a na rýchlu 
adaptáciu odvetvia cestovného ruchu na prichádzajúce zmeny a meniace sa potreby trhu. 

Odporúčania UNWTO pre politiku cestovného ruchu (2019): 

Manažment cestovného ruchu 

 Vytvoriť relevantnú riadiacu štruktúru, ktorá bude zodpovedná za koordináciu rozvoja
cestovného ruchu a bude zapájať do procesu tvorby politiky ako aj do rozhodovacieho
a implementačného procesu všetky zainteresované strany (vrátane súkromného sektora),

 Podporovať na národnej úrovni spoluprácu s verejnosťou a vytvoriť medzirezortné
mechanizmy spolupráce s cieľom lepšie koordinovať rezortné politiky a posilňovať ich
väzby v cestovnom ruchu.

 Podporovať vertikálnu spoluprácu medzi aktérmi na jednotlivých úrovniach riadenia
(národnej, regionálnej a miestnej) a posilniť regionálne a miestne štruktúry riadenia
v cestovnom ruchu.

Cestovný ruch a ciele Agendy 2030 

 Zosúladiť politiku a činnosti v oblasti cestovného ruchu s Agendou 2030 a jej cieľmi
udržateľného rozvoja. Maximalizovať prínos odvetvia cestovného ruchu pre dosiahnutie
cieľov Agendy 2030 (osobitne k cieľom č. 8, 12 a 14)8.

 Zabezpečiť realizáciu politiky v oblasti udržateľnej spotreby a podpory a riešiť disproporcie
pri implementácii politiky medzi opatreniami formulovanými v rámci politiky a reálnymi
aktivitami v praxi.

8 Ciele Agendy 2030 pozri v časti Udržateľný rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 
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 Zosúladiť politiku cestovného ruchu s odporúčaniami UNWTO a Globálnym etickým
kódexom cestovného ruchu UNWTO zapracovaním ich zásad do vnútroštátnych právnych
noriem.

Cestovný ruch – lídrom v adaptácii na aktuálne zmeny 

 Posilniť využívanie nových technológií na porozumenie a zvládnutie nových výziev
a trendov v odvetví a adaptáciu politiky a plánovania.

 Posunúť sa od cieľov politiky zameraných na marketing a propagáciu  k integrovanej vízii
rozvoja a manažmentu cestovného ruchu.

 Posilniť systémy vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom pripraviť vysoko kvalifikované
a dobre vyškolené ľudské zdroje pre uplatnenie v cestovnom ruchu a zosúladiť politiku
cestovného ruchu s budúcimi potrebami tohto odvetvia.

 Navrhnúť politiku na podporu investícií do odvetvia cestovného ruchu, najmä na podporu
udržateľného cestovného ruchu a pripraviť finančné nástroje na podporu investičných
projektov udržateľného cestovného ruchu a podporu malého a stredného podnikania.

 Budovať kapacity a stimulovať výskum a vývoj v oblasti udržateľných technológií
a inovácií realizovaný súkromným sektorom a vytvárať podmienky pre ich aplikáciu
v obchodných modeloch podnikov cestovného ruchu.

 Vytvoriť vhodné legislatívne predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj a manažment
cestovného ruchu, ochranu a zachovanie prírodných a kultúrnych zdrojov, podporu
zapojenia súkromného sektora a miestnych komunít do rozvoja cestovného ruchu
a spravodlivých podmienok pre podnikanie v cestovnom ruchu.

 Rozhodovanie podložiť reálnymi údajmi a mať k dispozícii adekvátne nástroje merania.

 Navrhnúť a implementovať Národnú stratégiu exportu cestovného ruchu s cieľom posilniť
kapacity a hodnotové reťazce cestovného ruchu s cieľom podporiť vplyv na miestnu
ekonomiku.

 Podporiť vnímanie odvetvia cestovného ruchu ako odvetvia zameraného na inklúziu,
posilnenie postavenia žien a integráciu komunít v cieľových miestach.

 Zvyšovať povedomie o úlohe DMO v rozvoji cestovného ruchu na regionálnej a miestnej
úrovni.

Rešpektovanie týchto odporúčaní (UNWTO) umožní formovať politiku cestovného ruchu, 
ktorá: 

1. Podporuje konkurencieschopnosť a udržateľnosť odvetvia cestovného ruchu
a destinácií cestovného ruchu.

2. Je v súlade s aktuálnymi zmenami, ktoré formujú tento sektor.
3. Kladie dôraz na udržateľnosť a definuje kľúčové výkonové ukazovatele, mechanizmy

merania pokroku a implementácie opatrení.
4. Je holistická a reprezentuje prístup celej vlády.



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

167 

5. Definuje jasné modely riadenia, ktoré zahŕňajú verejno-súkromné partnerstvá,
participáciu  verejnosti a zapojenie komunity.

6. Zohľadňuje jedinečné postavenie cestovného ruchu ako odvetvia, ktoré zabezpečí
inkluzívny rast a posilní postavenie mladých ľudí a žien.

7. Snaží sa o dodržiavanie zásad Globálneho etického kódexu cestovného ruchu.
8. Je v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a Agendy 2030.

8.3  Politika cestovného ruchu na Slovensku (2014 – 2020) 

Aktuálna politika cestovného ruchu SR rešpektuje ciele politiky EÚ, ktoré sú  zahrnuté 
v dokumentoch: 

 Stratégia Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 
rastu 

 Lisabonská zmluva (01.12.2009) – právny základ pre európsku politiku cestovného 
ruchu 

 Oznámenie EK (2010) – Európa ako popredná destinácia cestovného ruchu – nový 
politický rámec pre európsky cestovný ruch 

Okrem dokumentov platných pre členské štáty EÚ, sa stali východiskom pre tvorbu národnej 
politiky cestovného ruchu, nasledujúce dokumenty: 

 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016 
 Program stability SR na roky 2012 – 2015  
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2011 
 Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 
 Ochrana prírody – zonácia 
 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR 
 Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 

Pri koncipovaní štátnej politiky cestovného ruchu zohľadnili autori aj skúsenosti 
z predchádzajúcich období najmä v oblasti marketingu, vzdelávania a ľudských zdrojov pre 
cestovný ruch, kvality poskytovaných služieb, medzinárodnej spolupráce, finančnej podpory 
cestovného ruchu zo strany EÚ, z implementácie satelitného účtu cestovného ruchu 
a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Strategickým cieľom politiky 
cestovného ruchu na Slovensku je „zvýšiť konkurencieschopnosť cestovného ruchu pri 
lepšom využívaní jeho potenciálu, so zámerom vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať 
nové pracovné príležitosti“ (Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020). Takto 
definovaný cieľ je prakticky identický s cieľom politiky cestovného ruchu nastaveným pre 
obdobie rokov 2007 – 2013 a možno ho vnímať ako plynulé pokračovanie politiky cestovného 
ruchu v nadväzujúcom období 2014 – 2020. Čiastkovými cieľmi na dosiahnutie hlavného cieľa 
novej politiky (2014 – 2020) sú (Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, 2013): 
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a) sústrediť pozornosť na inovácie existujúcich produktov cestovného ruchu na základe
trendov v dopyte po cestovnom ruchu, 

b) lepšie využívať prírodný a kultúrnohistorický potenciál Slovenska podporou cieľových
miest, kde už existuje stabilizovaný dopyt kľúčových trhov (nepodporovať nové cieľové 
miesta s nestabilnými segmentmi trhu, ktoré neprinesú dostatočný synergický efekt),  

c) podporovať cieľové miesta s dostatočným prírodným a kultúrnohistorickým potenciálom
v zaostávajúcich regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti a tak vytvárať nové pracovné 
príležitosti. 

„Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“ predpokladá , že sa podiel cestovného 
ruchu na HDP zvýši do roku 2020 na 3,2 %. 

Stratégia zároveň vymedzuje hlavné produktové skupiny cestovného ruchu, na ktorých 
realizáciu má SR predpoklady, a na ktoré sa bude v budúcnosti koncentrovať aj pozornosť 
a podpora štátu: 

 Letný cestovný ruch 
 Zimný cestovný ruch 
 Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch 
 Kultúrny a mestský cestovný ruch 
 Kongresový cestovný ruch 
 Vidiecky cestovný ruch a agroturistika 
 Geoparky a geoturistika 

Strategický cieľ politiky cestovného ruchu je možné naplniť realizáciou úloh v troch 
oblastiach (Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, 2013): 

1. oblasť kvality v konkrétnom i širšom chápaní. Ide nielen o kvalitu konkrétnych
tovarov a služieb, ale aj všetkého, čo ju vytvára, podmieňuje, ovplyvňuje. Ide o súbor
faktorov, ktorých výsledkom je ponúkaný produkt spotrebúvaný návštevníkom
v cestovnom ruchu. V nadväznosti na túto oblasť je potrebné realizovať aj zámery
a úlohy v druhej oblasti.

2. oblasť podpory dopytu a ponuky so zámerom prijatia prorastových opatrení.
Cieľom je prijatie opatrení stimulujúcich dopyt v príjazdovom zahraničnom
i domácom cestovnom ruchu. Výsledkom bude zvýšenie návštevnosti Slovenska,
výkonov všetkých subjektov cestovného ruchu s následnou tvorbou pracovných
miest, vytvorenie podmienok na rozvoj podnikateľského prostredia, podpora tvorby
produktov cestovného ruchu v cieľových miestach.

3. oblasť prezentácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu. Obsahom tejto oblasti
sú úlohy a opatrenia zamerané na prezentáciu a propagáciu Slovenska, na produkty
cestovného ruchu na cieľových trhoch cestovného ruchu. Obsah prezentácie pritom
musí vychádzať z predstáv, ktoré o SR majú jej obyvatelia. Prezentácia SR nesmie byť
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„prekvapením“ pre vlastných občanov, lebo oni sú jej súčasťou. Z toho vyplýva, že 
prezentácia krajiny musí vychádzať z existujúcej štátnej identity a musí odzrkadľovať 
existujúce hodnoty danej spoločnosti. Forma prezentácie sa musí zamerať na využitie 
všetkých nových komunikačných a informačných technológií. Významnú úlohu 
pritom majú plniť aj organizácie cestovného ruchu 

Slovensko sa z hľadiska konkurencieschopnosti musí z krátkodobého hľadiska zamerať 
na lepšie využívanie kapacít, a z dlhodobého hľadiska je hlavnou požiadavkou 
a predpokladom rozvoja kvalita. 

8.3.1  Nástroje politiky cestovného ruchu SR a nositelia 

Na dosiahnutie cieľov Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 sú na národnej 
úrovni uvedené viaceré nástroje, ktoré možno zaradiť do jednotlivých skupín: 

a) ekonomické nástroje: návratná podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
revolvingovým systémom, systémová podpora domáceho cestovného ruchu,
sociálneho cestovného ruchu, podporné programy s cieľom zvýšiť návštevnosť SR
prostredníctvom leteckej dopravy, financovať štatistické zisťovanie pre zostavenie
satelitného účtu cestovného ruchu a nastavenie politík cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja, vytvoriť prorastový finančný nástroj podpory subjektov
v príjazdovom cestovnom ruchu, podporiť  vybrané, výrazne konkurencieschopné
projekty cestovného ruchu  v zmysle zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci,
podpora podnikania pomocou motivácie v daňovom a odvodovom systéme,

b) sociálno-komunikatívne nástroje: certifikácia služieb cestovného ruchu, podporovať
využívanie informačných technológií v štátnej správe a pri komunikácii subjektov
cestovného ruchu s ňou, organizácia súťaže „Cena ministra za najúspešnejšiu inováciu
v cestovnom ruchu“, realizácia Dunajskej stratégie v cestovnom ruchu (podpora
spoločných projektov, budovanie prístavov pre športové a rekreačné plavidlá,
budovanie cyklotrás, spoločné propagačno-prezentačné aktivity), podpora aktivít pre
návštevníkov v chránených územiach (sprevádzanie návštevníkov v prírode,
ekovýchovné podujatia), vytvoriť príťažlivú a zrozumiteľnú štátnu identitu SR
a Komunikačnú stratégiu identity SR voči vlastným občanom i zahraničiu, vytvorenie
rozpoznateľnej značky Slovensko, tvorba kľúčových a nadnárodných produktov
cestovného ruchu, tvorba špecifických regionálnych produktov cestovného ruchu,
značenie objektov  aj vo svetových jazykoch, zlepšenie propagácie SR na veľtrhoch
cestovného ruchu, podpora tvorby a predaja produktov cestovného ruchu,
vytvorenie marketingovej stratégie cestovného ruchu, modernizácia portálu www.
slovakia.travel, podpora netradičných spôsobov propagácie, celonárodná kampaň
na podporu domáceho cestovného ruchu,
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c) inštitucionálne nástroje – strategické plánovanie, vytvorenie organizačných štruktúr
zodpovedných za zavedenie národného systému kvality služieb cestovného ruchu,
vypracovanie Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR,
podpora spolupráce prírodných liečebných kúpeľov s kúpeľnými obcami a mestami,
budovanie „Národnej siete  geoparkov“,

d) právne nástroje – právne normy, ktoré upravujú podnikanie v cestovnom ruchu,
vydávanie živnostenských oprávnení - novelizácia Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu, odstraňovanie legislatívnych bariér pre podnikanie – zmena
hygienických predpisov, novelizácia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie v ubytovacích a stravovacích zariadeniach, podpora
zjednodušenia vízového styku pre klientov z Ruska a Ukrajiny, v nadväznosti
na revíziu smernice 90/314/EEC o balíku cestovných, dovolenkových a výletných
služieb novelizovať zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania
cestovných kancelárií a cestovných agentúr,

e) technické nástroje – vytvoriť technické a prevádzkové podmienky pre vodný cestovný
ruch, budovanie a značenie infraštruktúry pre návštevníkov (chodníky, náučné
chodníky, cyklotrasy, informačné centrá a pod.), podporovať budovanie náučných
chodníkov, expozícií  a informačných centier, zvýšiť využívanie osobnej dopravy
návštevníkmi v cestovnom ruchu najmä uvádzaním základných informácií pre
cestujúcich v cudzom jazyku a definovaním minimálnych štandardov verejnej osobnej
dopravy na celoštátnej úrovni, zvýšenie počtu kúpeľných zariadení s bezbariérovým
prístupom, vypracovať metodiku únosnosti území regiónov SR z hľadiska
udržateľnosti rozvoja cestovného ruchu a vytvorenie zásad rozvoja udržateľného
cestovného ruchu v chránených územiach, zlepšiť vzhľad krajiny a verejných
priestorov (stanice verejnej dopravy, hraničné priechody) v exponovaných lokalitách
a strediskách cestovného ruchu, zlepšiť úroveň dopravného značenia odstránením
nejednoznačností a nejednotnosti, zlepšiť úroveň navigácie pre peších turistov
v centrách miest, ako aj medzi centrami a železničnými a autobusovými stanicami.

f) donucovacie nástroje – kontrolnou činnosťou zisťovať závažné nedostatky v službách
cestovného ruchu (v spolupráci so SOI, živnostenskými úradmi) a odstraňovať ich
v spolupráci s odvetvovými a profesijnými zväzmi.

g) nástroje vzdelávania – podpora verejného vzdelávania, ovplyvňovanie a výchova
verejnosti k priateľskému a pohostinnému správaniu voči návštevníkom,
organizovanie jazykových kurzov, skvalitniť celoživotné vzdelávanie v cestovnom
ruchu, zvýšiť etiku a vedomosti o turistických cieľoch na Slovensku.
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Nositeľmi štátnej politiky cestovného ruchu v SR sú subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu 
národnej a regionálnej (mikroregionálnej) úrovni. Konkrétne organizačné štruktúry, vrátane 
ich kompetencií uvádza kapitola „Organizácia vidieckeho cestovného ruchu v SR“. 

8.3.2  Formovanie novej stratégie cestovného ruchu 

V súčasnosti sa pripravuje nový strategický dokument s názvom Stratégia udržateľného 
cestovného ruchu do roku 2030, ktorý určí smerovanie politiky cestovného ruchu na ďalšie 
obdobie. Podľa zverejnených informácií bude nová stratégia reagovať najmä na Programové 
vyhlásenie vlády SR , Agendu 2030 a potrebu budovania jednotnej prezentácie krajiny ako aj 
na primerané využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov krajiny. Hlavným cieľom stratégie 
je „Znižovanie sezónnych disparít vytváraním komplexnej ponuky cestovného ruchu 
udržateľným využívaním potenciálu krajiny pri zvyšovaní ekonomického rastu regiónov 
a zlepšením rozpoznateľnosti Slovenska ako atraktívnej a autentickej dovolenkovej 
destinácie“. 

Na dosiahnutie daného cieľa boli vytýčené štyri špecifické oblasti (MDaV SR, 2020): 

 Partnerstvo – partnerská spolupráca v prierezových činnostiach.
 Produkt – aktívna participácia na zvyšovaní kvality produktov.
 Prezentácia – budovanie jednotnej prezentácie Slovenska ako atraktívnej destinácie

cestovného ruchu.
 Profesionalita – vytváranie podmienok pre lepšie uplatnenie absolventov na trhu

práce.

Vzhľadom na extrémne udalosti a zmeny, ktoré sa udiali v roku 2020 a podstatne zasiahli trh 
cestovného ruchu, je nevyhnutné návrh stratégie prepracovať. Pripravovaná stratégia bude 
musieť reflektovať súčasnú situáciu na trhu cestovného ruchu a faktory (preventívne 
opatrenia pred šírením ochorenia COVID-19), ktoré výrazne negatívne ovplyvnili vývoj 
odvetvia cestovného ruchu v roku 2020. Tieto zmeny sa premietnu do cieľov a hlavne do 
nástrojov novej politiky udržateľného cestovného ruchu do roku 2030. 

8.4  Existuje samostatná politika vidieckeho cestovného ruchu? 

Politika vidieckeho cestovného ruchu je kombináciou odvetvového a priestorového prístupu 
ku koncipovaniu politiky. Je založená na predpoklade, že rozvoj cestovného ruchu ako 
ekonomickej aktivity prinesie pre vidiecky priestor pozitívne účinky vo viacerých oblastiach 
(ekonomickej, sociálnej, kultúrnej a environmentálnej). Na uvedenom predpoklade sú 
založené aj mnohé stratégie rozvoja vidieckych obcí a regiónov. Zmysluplnosť formulácie 
samostatnej politiky vidieckeho cestovného ruchu na národnej úrovni je podmienená 
reálnym významom odvetvia vidieckeho cestovného ruchu pre krajinu (súvisí s prioritami 
hospodárskej politiky), podmienkami pre rozvoj tejto špecifickej formy cestovného ruchu 
(predovšetkým charakterom krajiny) a úsilím politických reprezentantov (aktérov) krajiny 
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riešiť súčasné problémy vidieka. Názory odborníkov na samostatnú politiku vidieckeho 
cestovného ruchu na národnej úrovni sú rozdielne. Ku skupine autorov, ktorí sa jednoznačne 
prikláňajú k formulovaniu samostatnej politiky vidieckeho cestovného ruchu patrí Heneghan. 
Heneghan (2002) vychádza zo skúseností Írska. Zdôrazňuje nevyhnutnosť aplikovať 
integrovaný prístup k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu s cieľom optimalizovať pozitívne 
prínosy pre obyvateľov ako aj pre návštevníkov vidieckych oblastí. Úlohou samostatne 
formulovanej politiky vidieckeho cestovného ruchu by podľa autora malo byť: 

- vymedziť vidiecky cestovný ruch, vrátane významných prvkov (prírodné a kultúrno-
historické danosti, aktivity a služby), 

- budovať špeciálnu štatistickú databázu pre vidiecky cestovný ruch, s cieľom zlepšiť 
dostupnosť produktu, podporiť rozvojové možnosti miesta a informácie o trhu, 

- navrhnúť stratégiu, ktorá stanoví jasné ciele v rozvoji vidieckeho cestovného ruchu 
a v oblasti marketingu, 

- integrovať a koordinovať záujmy rôznych subjektov zainteresovaných na rozvoji 
vidieckeho cestovného ruchu a stanoviť hranice ich zodpovednosti, 

- formulovať kľúčové témy (problémy) vo výskume, poskytovať odbornú prípravu, 
sieťovať, rozvíjať kvalitu produktu, inovácie a štandardy, udržiavať 
konkurencieschopnosť, 

- rozvíjať funkčné vzťahy s kľúčovými aktérmi na trhu a zaistiť merateľné výsledky 
aplikovaného marketingu vo vidieckom cestovnom ruchu. 

Podľa Heneghana (2002) problémom je, že väčšina európskych štátov nemá jasne 
formulovanú politiku vidieckeho cestovného ruchu na národnej alebo regionálnej úrovni, 
i keď viaceré z nich priznávajú dôležitosť cestovného ruchu pre rozvoj vidieka a naopak 
význam prvku „vidiek“ v politike cestovného ruchu. Absencia politiky vidieckeho cestovného 
ruchu môže tak vyvolať dojem, že je odvetvie z hľadiska ekonomického významu 
nepodstatné („bagatelizovanie“ ekonomických účinkov), nevyžaduje kvalifikovanú pracovnú 
silu a dopyt po produkte vidieckeho cestovného ruchu nie je špecifický. 

Ku skeptikom samostatnej politiky vidieckeho cestovného ruchu patria autori Hall, Jenkins 
(1998), ktorí zdôrazňujú predovšetkým nevýhody, ktoré môže takéto odčlenenie politiky 
vidieckeho cestovného ruchu priniesť: 

- fragmentácia politík, 
- nejasnosť kompetencií, 
- komplikovaná koordinácia aktivít, 
- absentujúca odvetvová a priestorová integrácia. 

Vo väčšine európskych krajín sa formulujú stratégie rozvoja vidieckeho cestovného ruchu 
na národnej úrovni ako súčasť niektorej zo sektorových politík – poľnohospodárskej, 
územno-plánovacej, hospodárskej, životného prostredia alebo sociálnej politiky. 
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Politika vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR 

Tak ako v mnohých krajinách, aj na Slovensku neexistuje samostatná politika vidieckeho 
cestovného ruchu. V 90-tych rokoch sa stala politika vidieckeho cestovného ruchu súčasťou 
viacerých rezortných politík, najmä hospodárskej politiky, neskôr samostatnej politiky 
rozvoja cestovného ruchu a politiky rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. 

Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu bola súčasťou viacerých strategických dokumentov 
a programov: 
1992   Rezortný program rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, agro- a lesoturistiky  

        (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) 
1998   Koncepcia rozvoja vidieka SR (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) 
2000   Plán rozvoja poľnohospodárstva a vidieka SR (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) 
2003   Národný rozvojový plán (Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR) 
2004   Plán rozvoja vidieka na obdobie 2004 – 2006 (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) 

        Rámec podpory spoločenstva 2004 – 2006 
2007   Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 (Ministerstvo hospodárstva SR) 
        Národný strategický referenčný rámec 

2013   Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
 vidieka) 
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 (Ministerstvo dopravy, výstavby 
 a regionálneho rozvoja SR) 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Súčasná politika rozvoja vidieckeho cestovného ruchu je zahrnutá v rámci dvoch politík, a to 
národnej politiky rozvoja cestovného ruchu a prierezovej politiky rozvoja vidieka. V rámci 
politiky cestovného ruchu je považovaný vidiecky cestovný ruch za hlavnú produktovú 
skupinu, na ktorú sa bude politika cestovného ruchu v období rokov 2014 – 2020 
koncentrovať a v politike rozvoja vidieka je chápaný ako spôsob zvýšenia kvality života 
obyvateľov vidieckych obcí a nástroj diverzifikácie vidieckej ekonomiky.  Spoločné ciele 
národných politík cestovného ruchu a rozvoja vidieka v oblasti podpory vidieckeho 
cestovného ruchu sú znázornené na obrázku 12.  Obidve politiky zdôrazňujú pozitívne účinky 
odvetvia cestovného ruchu pre cieľové miesto, predovšetkým využívanie endogénneho 
potenciálu obcí, tvorba pracovných príležitostí na vidieku a celkový vyvážený hospodársky 
rozvoj obcí. Tvorcovia politiky  rozvoja vidieka vidia dosiahnutie týchto pozitívnych účinkov 
realizáciou vybraných opatrení: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej 
činnosti – podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, 
vrátane podpory vidieckeho cestovného ruchu, Základné služby a obnova dedín 
vo vidieckych oblastiach – podpora investícií do rekreačnej infraštruktúry a infraštruktúry 
cestovného ruchu, Spolupráca – podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi 
subjektami a LEADER – podpora implementácie operácií v rámci stratégie miestneho 
rozvoja vedeného komunitou.  
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8.5  Vybrané nástroje podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu aplikované 
na regionálnej úrovni 

Na regionálnej úrovni je za politiku cestovného ruchu v SR zodpovedný samosprávny kraj. 
Ciele politiky formuluje v strategických dokumentoch, obyčajne v stratégii rozvoja 
cestovného ruchu kraja pre príslušné obdobie. K naplneniu cieľov politiky môže využiť celý 
komplex nástrojov, ktoré možno rozdeliť z hľadiska povahy na dve skupiny a to finančné 
a nefinančné (Wokoun, Mates, 2006).  

Administratívne nástroje vytvárajú základný rámec pre fungovanie odvetvia cestovný ruch. 
Príprava a implementácia legislatívy v oblasti cestovného ruchu je úlohou štátu. 
Na regionálnej úrovni sú porovnateľným nástrojom všeobecne záväzné nariadenia, ktoré 
môže využiť regionálna samospráva k napĺňaniu cieľov politiky cestovného ruchu (vidieckeho 
cestovného ruchu). Príkladom v praxi uplatňovaných všeobecne záväzných nariadení 
na území kraja sú podporné mechanizmy pre financovanie podnikateľských aktivít 
v cestovnom ruchu (financované z rozpočtu kraja) – grantové resp. dotačné schémy, 
podpora obnovy kultúrno-historického potenciálu kraja, podpora rastu kvality služieb 
v cestovnom ruchu alebo podpora prípravy strategických dokumentov v cestovnom ruchu na 
území mikroregiónov. 

Medzi významné nefinančné nástroje, ktoré využíva regionálna samospráva pri koordinácii 
aktivít v cestovnom ruchu na území kraja patria aj inštitucionálne nástroje. Z nich má 
zásadný význam predovšetkým strategické plánovanie, ktorého výsledkom je príprava 
strategických (koncepčných) dokumentov a ich implementácia v praxi. Súčasťou 
implementačného procesu môže byť aj iniciovanie vzniku organizačných štruktúr, ktoré 
majú plniť konkrétne úlohy v rozvoji cestovného ruchu. Príkladom takýchto organizačných 
štruktúr na regionálnej úrovni sú krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu. Podľa 
zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu je úlohou krajských organizácií 
cestovného ruchu spolupracovať pri zostavovaní a realizácii koncepcie cestovného ruchu na 
území kraja, podporovať aktivity svojich členov, najmä v oblasti marketingu, vytvárať 
produkty cestovného ruchu, podieľať sa na organizácii podujatí pre návštevníkov, 
podporovať kultúrny, spoločenský a športový život na svojom území a presadzovať 
udržateľný cestovný ruch. 

Podľa Galvasovej a kol. (2008) sa nefinančná podpora rozvoja cestovného ruchu 
neobmedzuje len na koordináciu rozvojových procesov, vytváranie organizačných štruktúr, 
ale zahŕňa celú škálu ďalších nefinančných nástrojov, ako sú napr. informačná a metodická 
podpora, vecná podpora, propagácia, pomoc pri nadväzovaní kontaktov, vytváranie 
partnerstiev a pod.  Gúčik (2010) pridáva poradenské, vzdelávacie a konzultačné služby pre 
malých a stredných podnikateľov. 

S použitím nefinančných nástrojov podpory rozvoja cestovného ruchu v praxi sa nevyhnutne 
spája aplikácia finančných nástrojov. Typickými finančnými nástrojmi, ktoré sa využívajú 
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v politike cestovného ruchu sú dotácie (granty)9 a zvýhodnené úvery a záruky. Dotácie 
na podporu aktivít v cestovnom ruchu možno rozlišovať v závislosti od účelu použitia, 
príjemcu, poskytovateľa, podľa výšky dotácie, nároku na pridelenie, financovania výdajov, 
nároku na vlastné prostriedky a pod. Zdrojmi dotácie sú štátny rozpočet, štátne 
mimorozpočtové fondy, rozpočet EÚ, rozpočty krajov, rozpočty obcí alebo prostriedky iných 
subjektov. Maráková (2005) a Gúčik (2010) považujú za dôležité finančné nástroje podpory 
cestovného ruchu v podmienkach SR aj rôzne úverové a záručné programy rozvoja. Cieľom 
úverových programov so zvýhodnenými podmienkami je umožniť podnikom cestovného 
ruchu prístup k finančnému kapitálu. Záručné programy sú tvorené záväzkom fyzickej alebo 
právnickej osoby za iný subjekt – napr. štát sa zaručí za podnikateľa, a tým zabezpečí, že sa 
stane jeho projekt pre investorov zaujímavejším a menej rizikovým. 

Z hľadiska objemu dostupných finančných zdrojov na podporu cestovného ruchu sú pre 
subjekty zo Slovenskej republiky zaujímavé predovšetkým zdroje z európskych a investičných 
fondov (EFRR, ESF, EPFRV). 

Na regionálnej úrovni sú ciele politiky vidieckeho cestovného ruchu zahrnuté v strategických 
dokumentoch. Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 
2020 uvádza ako jednu z priorít politiky cestovného ruchu „Podporu rozvoja vidieckeho cestovného 
ruchu, agroturizmu, gastroturizmu, vinárstva a vinohradníctva“. Na dosiahnutie tejto priority sú 
v pláne formulované konkrétne úlohy:  Taktická úloha 1: Zefektívniť manažment vinohradníckych 
oblastí a vytvoriť koncepciu fungujúcich vínnych ciest.  Taktická úloha 2: Vidiecky turizmus  
v spojení s vinohradníctvom a vinárstvom.  Taktická úloha 3: Podpora certifikácie ubytovacích  
a stravovacích služieb vo vidieckom cestovnom ruchu.  Taktická úloha 4: Zavedenie značky 
regionálny produkt a jeho aplikácia v gastroturizme a podpora environmentálnej certifikácie.  
Taktická úloha 5: Podporiť zážitkový vidiecky cestovný ruch.  Taktická úloha 6: Programová  
a finančná podpora agropodnikateľov angažujúcich sa v cestovnom ruchu. Presadzovanie záujmov 
vidieckeho cestovného ruchu v rámci regionálneho rozvoja.  Taktická úloha 7: Sieťovanie 
poskytovateľov služieb v agroturizme. 

9 Dotácie predstavujú nenávratné finančné prostriedky, ktoré nevyžadujú „protiplnenie“ a sú poskytované 
z verejných zdrojov. Sú určené na podporu konkrétnej aktivity alebo skupiny aktivít. 
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Obrázok 12: Politika rozvoja vidieckeho 
cestovného ruchu 

Zdroj: Vlastné spracovanie. 

Štátna politika cestovného ruchu Politika rozvoja vidieka 

Hlavný cieľ: 

zvýšiť konkurencieschopnosť 
cestovného ruchu pri lepšom 
využívaní jeho potenciálu, so 

zámerom vyrovnávať regionálne 
disparity a vytvárať nové 

pracovné príležitosti 

Hlavný cieľ: 

zvýšiť konkurencieschopnosť 
poľnohospodárstva, 

potravinárstva a lesníctva; 
udržateľné využívanie prírodných 

zdrojov a opatrenia v oblasti 
klímy, a tiež vyvážený územný 

rozvoj vidieckej ekonomiky 

Parciálne ciele: 

a) podporovať inovácie existujúcich
produktov cestovného ruchu na základe 
trendov v dopyte po cestovnom ruchu,  

b) lepšie využívať prírodný 
a kultúrnohistorický potenciál Slovenska 
podporou cieľových miest, kde už existuje 
stabilizovaný dopyt kľúčových trhov,  

c) podporovať cieľové miesta 
s dostatočným prírodným 
a kultúrnohistorickým potenciálom 
v zaostávajúcich regiónoch s vysokou 
mierou nezamestnanosti a tak vytvárať 
nové pracovné príležitosti. 

Parciálny cieľ (priorita) 

Podpora soc. inklúzie, znižovania 
chudoby a hospodárskeho rozvoja 

Vybrané opatrenia politiky: 

6 Rozvoj poľnohospodárskych 
podnikov a podnikateľskej činnosti 

7 Základné služby a obnova dedín 
vo vidieckych oblastiach 

16 Spolupráca 

19 LEADER 
Hlavné produktové línie: 

Letný cestovný ruch 
Zimný cestovný ruch 

Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch 
Kultúrny a mestský cestovný ruch 

Kongresový cestovný ruch 
Vidiecky cestovný ruch a agroturistika 

Geoturistika 

Politika vidieckeho cestovného ruchu 
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Kontrolné otázky: 

1. Charakterizujte politiku cestovného ruchu a dôvody jej existencie?
2. Vysvetlite pojem “prierezovosť” politiky cestovného ruchu.
3. Uveďte čo je cieľom európskej politiky cestovného ruchu.
4. Vymenujte nositeľov politiky cestovného ruchu.
5. Ktoré nástroje využívajú nositelia politiky cestovného ruchu v SR na dosiahnutie

cieľov politiky na národnej úrovni?
6. Charakterizujte hlavné priority politiky cestovného ruchu na Slovensku.
7. Existuje samostatná politika vidieckeho cestovného ruchu v podmienkach SR?

Argumentujte!
8. Ktoré nástroje používa na podporu vidieckeho cestovného ruchu v SR regionálna

samospráva?
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9. PODPORA VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU V PODMIENKACH SR

 Nástroje podpory vidieckeho cestovného ruchu – administratívne, inštitucionálne 
a finančné nástroje, vecná, metodická (poradenstvo) a marketingová podpora 

 Aktuálne finančné nástroje podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v období 
2014 – 2020 – fondy EÚ, štátne programy podpory malého a stredného podnikania 
podpora činnosti krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu v súlade 
so Zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 

 Realizovaná finančná podpora vidieckeho cestovného ruchu – “príklady dobrej 
praxe“ 

9.1  Nástroje podpory vidieckeho cestovného ruchu 

K naplneniu cieľov politiky vidieckeho cestovného ruchu môže verejný sektor využiť celý 
komplex nástrojov, ktoré možno rozdeliť z hľadiska povahy na dve skupiny, a to: finančné 
a nefinančné nástroje (Wokoun, Mates, 2006). Jednotlivé skupiny nástrojov aplikuje verejný 
sektor na rôznych úrovniach – národnej, regionálnej a lokálnej. Vo všeobecnosti sme 
identifikovali nástroje podpory cestovného ruchu v časti „Vidiecky cestovný ruch v politike 
cestovného ruchu“, preto sa v uvedenej časti koncentrujeme na nástroje, ktoré považujeme 
za rozhodujúce z hľadiska podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v aktuálnom 
období, a ktoré zároveň neboli predmetom záujmu predchádzajúcich častí publikácie. 

Tabuľka 23: Nástroje verejného sektora na podporu vidieckeho cestovného ruchu 

Finančné nástroje Nefinančné nástroje 

Neinvestičné a investičné nástroje (dotácie, 
granty, úvery a bankové záruky) 

Administratívne nástroje (legislatíva 
a tvorba VZN), 

Kapitálové podielnictvo 
Inštitucionálne nástroje (regionálne a 

miestne strategické dokumenty a programy 
rozvoja krajov a obcí), 

Daňové zvýhodnenie (daňové prázdniny 
resp. zníženie sadzby dane) 

Informačná, metodická podpora, 
poradenstvo 

Rozpočtové zvýhodnenie Propagácia (marketing) 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa GALVASOVÁ, I. a KOL. 2008. Průmysl cestovního ruchu. Praha: Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR. 

Administratívne nástroje tvoria základný rámec pre fungovanie vidieckeho cestovného 
ruchu. Do tejto skupiny patria legislatívne nástroje, ktoré upravujú kompetencie jednotlivých 
organizačných štruktúr vo vidieckom cestovnom ruchu, podnikanie v tejto oblasti (napr. 
Živnostenský zákon, Zákonník práce, Obchodný zákonník, daňové zákony a ďalšie), 
hygienické a bezpečnostné požiadavky na prevádzkovanie rôznych typov zariadení 
vo vidieckom cestovnom ruchu alebo špeciálne požiadavky na poskytovanie služieb 
v cestovnom ruchu (napr. činnosť cestovných kancelárií a cestovných agentúr, požiadavky na 
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vybavenie ubytovacích zariadení a pod.). Príprava, tvorba a aplikácia legislatívnych nástrojov 
je úlohou štátu. Na regionálnej a miestnej úrovni sú porovnateľným nástrojom všeobecne 
záväzné nariadenia. 

Pod inštitucionálnymi nástrojmi, ktoré používa verejný sektor na podporu vidieckeho 
cestovného ruchu, možno rozumieť predovšetkým koordinačné a plánovacie aktivity 
vo vidieckom cestovnom ruchu. Inštitucionálna podpora zahŕňa vytváranie organizačných 
štruktúr, ktoré koordinujú rozvoj vidieckeho cestovného ruchu alebo podporujú jeho rozvoj 
v niektorej konkrétnej oblasti, napr. v marketingu, v oblasti vzdelávania, kvality atď., 
podporujú horizontálnu a vertikálnu spoluprácu aktérov cestovného ruchu na jednotlivých 
úrovniach, iniciujú vznik partnerstva. Organizačné štruktúry vo vidieckom cestovnom ruchu 
sa podieľajú na strategickom plánovaní a realizácii cieľov formulovaných stratégií. Vonkajším 
prejavom procesu strategického plánovania sú strategické alebo koncepčné dokumenty. 
Vo vidieckom cestovnom ruchu sú dôležitým nástrojom na národnej úrovni: Stratégia rozvoja 
cestovného ruchu do roku 2020 a Program rozvoja vidieka 2014 – 2020. Na regionálnej 
úrovni sa pripravuje program rozvoja kraja alebo stratégia rozvoja cestovného ruchu kraja 
a na lokálnej úrovni územný plán, program rozvoja obce alebo stratégia rozvoja cestovného 
ruchu obce. 

Podľa autorov (Morgan, J. Q., Lambe, W., Freyer, A. 2009) môžu vidiecke obce založiť svoje stratégie rozvoja 
na: 
1. miestnom rozvoji
2. ekonomickom rozvoji alebo
3. kreativite a talente.
Prvý prístup je založený na miestnych špecifikách, ktoré sú typické pre dané miesto, vychádzajú z kultúrneho 
dedičstva, tradícií a prírodných predpokladov. Stratégia rozvoja týchto obcí je založená na využití miestnych 
zdrojov pre rozvoj cestovného ruchu. Uvedené vidiecke obce majú imidž pokojného miesta, ktoré ponúka 
autentické zážitky a oddych. 
Druhý prístup zdôrazňuje ekonomický rozvoj obce prostredníctvom podpory podnikateľských aktivít v obci. 
Obce vytvárajú priaznivé podnikateľské prostredie pre miestnych  a začínajúcich podnikateľov a podporujú ich 
podnikateľskú aktivitu. 
Tretí prístup zdôrazňuje výhody podpory kreativity a talentu vo vidieckych obciach pre ich trvalý hospodársky 
rast. Kreatívna ekonomika na vidieku je založená na prítomnosti umenia a kultúry. Morgan, J. Q., Lambe, W., 
Freyer, A. (2009) uvádzajú, že na kreativite založený rozvoj obce sa realizuje prostredníctvom podpory 
umeleckých talentov, cielenej podpory kurzov remesiel a tréningových programov v remeslách a dizajne.  
Príkladom uvedeného prístupu môže byť angažovanie umelcov zo strany obce  v rôznych projektoch, ktorých 
výsledkom je organizovanie kurzov remesiel alebo výučby pre miestne obyvateľstvo a návštevníkov výmenou 
za ubytovanie, ktoré pre talentovaných umelcov zabezpečuje a financuje obec.  
Realizácia stratégií rozvoja vidieckych obcí v praxi je zložitejšia. Miestny rozvoj možno dosiahnuť mobilizáciou 
miestnych kapacít (ekonomickej, sociálnej, technologickej, politickej) a zdrojov (prírodných, ekonomických 
a infraštruktúry). Problémom vidieckych obcí je priestorová rozptýlenosť uvedených zdrojov a kapacít, 
obmedzená dostupnosť kapitálu na realizáciu investícií a v mnohých prípadoch aj príliš úzko zadefinovaná 
stratégia rozvoja (napr. na rozvoj cestovného ruchu), ktorá  môže na jednej strane prinášať obciam úžitok 
z krátkodobého hľadiska, ale z dlhodobého hľadiska nezohľadňuje tzv. spillover  efekty. 

Zdroj: JARÁBKOVÁ, J.; HAMADA, M. Creativity and rural tourism. Creative and Knowledge Society, 2012, 
2.2: 5-15. 
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K ďalším nástrojom nefinančnej podpory patria poradenstvo, informačná a metodická 
podpora, ktoré poskytuje verejný sektor na rôznych úrovniach. Na národnej úrovni využívajú 
uvedené nástroje rezortné ministerstvá zodpovedné za koordináciu vidieckeho cestovného 
ruchu (Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR) a nimi zriadené organizačné štruktúry (SACR, ARVI, NSRV), na regionálnej úrovni vyššie 
územné celky a ich odborné referáty, krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu ako aj 
obce na lokálnej úrovni. Tieto majú vo svojej kompetencii metodicky usmerňovať činnosť 
nielen organizácií ktoré zriaďujú, ale aj ostatných aktérov cestovného ruchu na príslušnej 
úrovni, poskytovať informačnú a poradenskú činnosť týmto subjektom.  

Marketingová podpora cestovného ruchu, vrátane jednotlivých foriem, je na celoštátnej 
úrovni úlohou Agentúry na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel10. Činnosť národnej 
agentúry sa koncentruje na rôzne formy propagácie Slovenska ako cieľovej krajiny 
cestovného ruchu, realizuje marketingový prieskum trhu cestovného ruchu, marketingové 
a propagačné aktivity zamerané na rozšírenie a zvýšenie úrovne prezentácie možností 
cestovného ruchu Slovenska a podporu predaja produktu cestovného ruchu krajiny, 
zabezpečuje tvorbu, výrobu a distribúciu propagačných materiálov, zastupuje SR 
na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, vytvára informačný systém 
cestovného ruchu, zabezpečuje aktuálne informácie pre masmédiá, organizuje informačné 
cesty pre novinárov, spolupracuje s ďalšími subjektmi v cestovnom ruchu a poskytuje im 
poradenskú a konzultačnú činnosť, buduje oficiálne zastúpenia v zahraničí a je členom 
medzinárodných organizácií v cestovnom ruchu. Na regionálnej úrovni poskytujú 
marketingovú podporu pre podnikateľské i nepodnikateľské subjekty v cestovnom ruchu 
krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, ktoré zabezpečujú spoločný marketing 
územia a subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu účinnejšie, ako by sa tieto 
prezentovali samostatne. Okrem iných úloh, KOCR a OOCR tvoria a realizujú marketing 
a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí, podporujú kultúrny, 
spoločenský a športový život, organizujú podujatia pre obyvateľov a návštevníkov, mapujú 
produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území, iniciujú a zabezpečujú 
tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu,  zriaďujú turistické 
informačné centrum a spolupracujú s turistickými informačnými centrami na príslušnom 
území.  

Galvasová a kol. (2008) zaradila medzi nástroje nefinančnej podpory aj vecnú podporu, 
ktorú, ako uvádza poskytujú subjektom pôsobiacim v oblasti vidieckeho cestovného ruchu 
predovšetkým obce. Vecná podpora zahŕňa poskytnutie určitých hmotných statkov 
za výhodných podmienok. Ako príklad vecnej podpory poskytovanej podnikateľským 
subjektom, informačným centrám a organizáciám cestovného ruchu, autorka uvádza 
prenájom alebo predaj objektu / pozemku, investičnú prípravu pozemkov a objektov, 

10 Do roku 2017 vykonávala úlohy národnej agentúry na podporu cestovného ruchu Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch – SACR. Agentúra mala formu príspevkovej organizácie. Od začiatku roku 2017 do 2021 prevzalo 
úlohy SACR Ministerstvo dopravy a výstavby SR (sekcia cestovného ruchu). 
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zabezpečenie nevyhnutnej infraštruktúry, povolenie realizácie určitých aktivít, pomoc pri 
vyjednávaní s úradmi alebo sprostredkovanie potrebných kontaktov. 

Finančné nástroje patria bezpochyby k najvýznamnejšej skupine nástrojov podpory rozvoja 
vidieckeho cestovného ruchu.  Do skupiny finančných nástrojov patria dotácie (granty)11, 
zvýhodnené úvery a záruky. Dotácie na podporu aktivít v cestovnom ruchu možno rozlišovať 
v závislosti od: 

 účelu použitia – účelové (napr. na rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, na
propagáciu, na inovácie vo vidieckom cestovnom ruchu, podporu malého
a stredného podnikania, na vzdelávacie aktivity a pod.) a neúčelové (nemajú
konkrétne formulované podmienky využitia),

 príjemcu – verejný sektor, súkromný sektor, neziskový sektor,
 poskytovateľa – štátne schémy, granty samosprávy, zahraničné granty,
 podľa výšky dotácie – výška NFP je vopred známa, dotácia závislá na výkone,
 nároku na pridelenie – nárokové (spojené s poskytovaním určitej verejnej služby)

a nenárokové,
 financovania výdajov – investičné a neinvestičné,
 nároku na vlastné prostriedky – dotácie vyžadujúce spoluúčasť prijímateľa podpory

a bez spoluúčasti a pod.

Zdrojmi dotácie sú štátny rozpočet, štátne mimorozpočtové fondy, rozpočet EÚ, rozpočty 
krajov, rozpočty obcí alebo prostriedky iných subjektov. Maráková (2005) a Gúčik (2010) 
považujú za dôležité finančné nástroje podpory cestovného ruchu v podmienkach SR aj 
rôzne úverové a záručné programy rozvoja. Cieľom úverových programov so zvýhodnenými 
podmienkami je umožniť podnikom cestovného ruchu prístup k finančnému kapitálu. 
Záručné programy sú tvorené záväzkom fyzickej alebo právnickej osoby za iný subjekt – napr. 
štát sa zaručí za podnikateľa, a tým zabezpečí, že sa stane jeho projekt pre investorov 
zaujímavejším a menej rizikovým. 

Finančné nástroje na podporu vidieckeho cestovného ruchu boli v období rokov 2007 – 2013 
zamerané na: 

 vzdelávanie,

 marketing, tvorbu produktov v cestovnom ruchu (vrátane tvorby regionálnych
produktov) a podporu predaja produktov,

 manažment voľného času (oživovanie tradícií, organizácia voľnočasových podujatí),

 spoluprácu (sieťovanie, vytváranie partnerstiev),

 investičné projekty: rekonštrukcia ubytovacích zariadení a doplnkových služieb,
výstavba ubytovacích zariadení a zariadení doplnkových služieb, rekonštrukcia

11 Dotácie predstavujú nenávratné finančné prostriedky, ktoré nevyžadujú „protiplnenie“ a sú poskytované 
z verejných zdrojov. Sú určené na podporu konkrétnej aktivity alebo skupiny aktivít.  
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poľnohospodárskych objektov na objekty VCR, budovanie/rekonštrukcia 
infraštruktúry (cyklotrasy, značkovanie, parkoviská, odpočívadlá, oddychové 
a relaxačné zóny, areál pre športovcov, amfiteátre,  vodné móla, lyžiarske trate, atď.), 
výstavba/rekonštrukcia a modernizácia objektov zameraných na výrobu 
a spracovanie tradičných produktov (vrátane zavádzania technológií), 

 ochranu a správu prírodných a kultúrnych zdrojov.

Finančná podpora vidieckeho cestovného ruchu v období rokov 2007 – 2013 sa týkala 
predovšetkým podnikateľov, obcí, mikroregiónov a neziskového sektoru. Realizovala sa 
z viacerých zdrojov. K dispozícii boli predovšetkým fondy EÚ (EFRR, EPFRV), štátne účelové 
fondy a na regionálnej úrovni aj rozpočty samosprávnych krajov. 

9.2  Aktuálne finančné nástroje podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu 
v období 2014 – 2020 

Finančná podpora vidieckeho cestovného ruchu sa aj v aktuálnom období 2014 – 2020 
realizuje z fondov EÚ, prostredníctvom štátneho rozpočtu, rozpočtu samosprávnych krajov 
a z rozpočtu vidieckych obcí.  

Fondy Európskej únie 

Z hľadiska objemu vyčlenených finančných prostriedkov na podporu rozvoja vidieckeho 
cestovného ruchu možno za významnejšiu považovať najmä podporu rozvoja vidieckeho 
cestovného ruchu z európskych fondov, a to Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) 
a Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (EPFRV). Tieto dva zdroje sa pri 
financovaní podporovaných aktivít vzájomne dopĺňajú. 

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je financovaný Integrovaný regionálny operačný 
program (IROP), ktorého hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť 
udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný 
rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. IROP zahŕňa 6 
prioritných osí. Jednou z nich je prioritná os  č. 5 Miestny rozvoj vedený komunitou. 
Uvedená priorita je zameraná na realizáciu „záväzných investícií v rámci stratégií miestneho 
rozvoja vedeného komunitou“. Tieto investičné aktivity sledujú dva špecifické ciele:  

1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
2. Zlepšenie udržateľných  vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich

zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Prvý cieľ sa dosiahne: podporou činnosti MAS, konkrétne financovaním prevádzkových 
nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD (Miestnou komunitou 
vedený rozvoj) a podporou zakladania nových a existujúcich mikro-  a malých podnikov, 
SZČO, družstiev (obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, 
stavebnotechnické úpravy budov, spojené s umiestnením obstaranej technológie alebo 
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s poskytovaním nových služieb, podpora marketingových aktivít a miestnych produkčno-
spotrebiteľských reťazcov, sieťovania a výmena skúseností). Podpora vytvárania pracovných 
miest nie je špeciálne sektorovo zameraná ale vzhľadom na súčasnú ekonomickú štruktúru 
vidieckych obcí zahŕňa aj podporu zakladania a činnosti existujúcich podnikov vo vidieckom 
cestovnom ruchu. 

Druhý cieľ sa dosiahne podporou rozvoja základnej infraštruktúry v území: predovšetkým 
dopravného prepojenia a zlepšenia dostupnosti sídiel, sociálnych a komunitných služieb, 
vzdelávania, ekologických služieb, podporou budovania a rekonštrukcie vodovodných sietí 
a kanalizácie. Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, lokalizáciu podnikateľských subjektov 
ovplyvňuje základná vybavenosť obcí technickou a sociálnou infraštruktúrou. Okrem 
zlepšenia dostupnosti všeobecnej infraštruktúry v obci je podpora v rámci uvedeného cieľa 
priamo zameraná na podporu budovania a obnovy cyklotrás, vrátane doplnkovej cyklistickej 
infraštruktúry, napr. odpočívadiel, chránených parkovísk pre bicykle a staníc pre nabíjanie 
elektrobicyklov.  

Subjekty, ktorým je určená podpora v rámci špecifických cieľov prioritnej osi č. 5 Miestny 
rozvoj vedený komunitou, uvádza príloha 4.  

Výraznejšie je podporovaný rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v rámci Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 - 2020. Rovnako ako v predchádzajúcom programovacom období 2007 –
2013 je vidiecky cestovný ruch aj naďalej chápaný ako nástroj diverzifikácie ekonomických 
činností na vidieku a je mu v dokumente venovaná významná pozornosť (podpora vidieckeho 
cestovného ruchu je súčasťou štyroch opatrení PRV).  

Strategické ciele PRV: 
1. Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora.
2. Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
3. Vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania

a udržiavania pracovných miest.
Priority PRV: 

1. Podpora prenosu znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve
a vo vidieckych oblastiach 

2. Posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a konkurencieschopnosti
všetkých druhov poľnohospodárstva vo všetkých regiónoch a presadzovanie inovačných 
poľnohospodárskych technológií a udržateľného obhospodarovania lesov  

3. Podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych
výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík 
v poľnohospodárstve 

4. Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom
a lesným hospodárstvom 

5. Propagácia efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové
hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva 
a lesného hospodárstva  

6. Podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja
vo vidieckych oblastiach 
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Na financovanie opatrení PRV sú určené prostriedky Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
rozvoja vidieka. Prijímateľom pomoci môžu byť subjekty verejného, súkromného ako aj 
neziskového sektora, v závislosti od zamerania vybraného opatrenia. Opatrenia, ktoré sa 
dotýkajú podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu a oprávnených prijímateľov pomoci 
uvádza Príloha 3. Intenzita pomoci (miera spolufinancovania) závisí od skupiny prijímateľov 
(verejný, súkromný, neziskový sektor) a tiež od regiónu, do ktorého pomoc smeruje. 

Vybrané opatrenia, ktoré súvisia s podporou vidieckeho cestovného ruchu: 
Opatrenie 6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti (článok 19) 
Opatrenie 7  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach (článok 20)  
Opatrenie 16 Spolupráca (článok 35) 
Opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MRVK – miestny 
rozvoj vedený komunitou) (článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013) . 

Detailnejší opis vybraných opatrení PRV, ktoré zahŕňajú podporu investičných 
a neinvestičných aktivít v rámci vidieckeho cestovného ruchu: 

Opatrenie 6  Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti 

Podopatrenie 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 
činností  

Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie 
podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok 
na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. Oprávnená je výstavba 
ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako 
aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, 
v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných 
činností. 

Opatrenie 7  Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

Podopatrenie 7.2: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie 
z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

Podporované aktivity: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 
chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba 
odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade investícií 
do miestnych komunikácií, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že 
prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môžu zlepšiť prepojenie medzi 
vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu 
ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.); zlepšenie 
vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. 
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Podopatrenie 7.4:  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 
a súvisiacej infraštruktúry 

Podporované aktivity: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného 
času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia 
športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov 
v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych 
domov; investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie 
nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre 
podporu predaja miestnych produktov a pod. 

Podopatrenie 7.5: Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

Podporované aktivity: investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou 
a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej 
infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie 
múzejných a galerijných zariadení a pod.;  investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 
informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie 
drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy 
a pod.; budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich 
napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, 
prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba 
a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod. 

Opatrenie 16  Spolupráca 

Podopatrenie 16.3: (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii 
spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji 
služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh 

Podporované aktivity: spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi (mikropodnikmi) 
v odvetví poľnohospodárstva, potravinovom reťazci, sektore lesného hospodárstva 
a v sektore cestovného ruchu pri organizácii spoločných pracovných procesov, spoločnom 
využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb a marketingu v oblasti cestovného ruchu. 
Cieľom je prostredníctvom spolupráce zvýšiť efektivitu vykonávaných činností. 

Opatrenie 19  Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER 

Podopatrenie 19.2:  Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou 

Iniciatíva LEADER je zameraná na podporu rozvoja vidieka a jeho politiku. Základnou 
myšlienkou prístupu LEADER je podporovať rozvoj územia na základe využívania lokálneho 
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potenciálu územia, resp. na základe využívania endogénnych zdrojov. Charakteristickým 
znakom iniciatívy LEADER je uplatňovanie prístupu „zdola nahor“. Tzn. v území sa spájajú 
aktéri, ktorí vytvoria verejno-súkromné partnerstvá (MAS) na dobrovoľnej báze, s cieľom 
formulovať a dosiahnuť spoločné ciele, ktoré prispejú k rozvoju územia z ekonomického, 
sociálneho alebo environmentálneho. Tieto spoločné ciele formulujú v stratégii miestneho 
rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD). EÚ vytvorila v období 2014 – 2020 podmienky 
pre podporu prípravy a implementáciu stratégií CLLD v praxi. Novým prvkom vo financovaní 
stratégií CLLD je, že Európska komisia zaviedla možnosť využitia finančných prostriedkov 
z viacerých fondov EÚ. SR sa rozhodla pre aplikáciu multifondového prístupu na úrovni 
stratégií, tzn. že MAS pripraví stratégiu CLLD, ktorú bude financovať z dvoch fondov (EPFRV 
a EFRR). Podpora v rámci CLLD zahŕňa: prípravnú podporu, podporu implementácie operácií 
v rámci stratégie CLLD, prípravu na vykonávanie projektov spolupráce a zabezpečenie chodu 
MAS a animačných aktivít. 

LEADER má prispieť k zvýšeniu rastu a zamestnanosti, k inklúzii marginalizovaných skupín, 
k rozvoju inovácií, ako aj k mobilizácii lokálnych zdrojov. Naplnenie uvedených potrieb sa dá 
o. i. dosiahnuť vytváraním vhodných podmienok pre podnikanie, diverzifikácie 
poľnohospodárskej aj nepoľnohospodárskej výroby na farmách a v poľnohospodárskych 
podnikoch a podporou investícií do vidieckeho cestovného ruchu. Dôležitým cieľom zostáva 
aj dobudovanie chýbajúcej drobnej infraštruktúry, príp. jej obnovenie, starostlivosť 
a zakladanie sprievodných krajinných prvkov a prvkov zelenej infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k pozitívnej premene  vidieckej krajiny a  vychádzajú z kultúrno-historických 
tradícií obce v rámci územia MAS (Program rozvoja vidieka, 2015).  

V rámci stratégie CLLD bude možné naplánovať napr. pomoc na začatie podnikateľskej 
činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov ako aj podporu 
nepoľnohospodárskych činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, poskytovania služieb, 
produktov, nepoľnohospodárskeho alebo potravinárskeho charakteru so zámerom 
diverzifikovať ekonomickú aktivitu podniku a vytvoriť pracovné miesta. 

Podpora rozvoja vidieckeho cestovného ruchu sa realizuje aj prostredníctvom piatich 
programov cezhraničnej spolupráce, dvoch programov nadnárodnej a vybraných programov 
medziregionálnej spolupráce. 

V rámci všetkých programov cezhraničnej spolupráce sú podporované podobné aktivity 
nasmerované na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. 
Tieto zahŕňajú najmä investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných 
a kultúrnych pamiatok, zlepšenie ich dostupnosti (značenie, oddychové zóny), budovanie 
špeciálnej infraštruktúry cestovného ruchu (napr. cyklocesty, turistické chodníky, prírodné 
náučné a zelené cesty, miestne cestné komunikácie, vyhliadkové miesta, parkoviská ), ako aj 
neinvestičné aktivity na podporu zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu 
kultúrneho a prírodného dedičstva, prezentačných aktivít (napr. projekty spolupráce medzi 
inštitúciami – putovné výstavy, organizácia a účasť na tematických konferenciách, 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

187 

seminároch a kurzoch, podpora spoločných aktivít na ochranu prírodných zdrojov) 
a vzdelávacích aktivít (napr. v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, štandardov 
kvality, riadenia rizík a bezpečnosti, tréningy pre sprievodcov a reštaurátorov a pod.). 

Tabuľka 24: Cezhraničná a národná spolupráca SR 2014 – 2020 zameraná na podporu 
vidieckeho cestovného ruchu 

Program Zameranie programu, ktoré súvisí s podporou 
vidieckeho cestovného ruchu (priority) 

INTERREG V-A SR-ČR Zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného 
a kultúrneho dedičstva; ochrana a obnova biologickej 
rozmanitosti, ochrana a obnova pôdy a podpora 
ekosystémových služieb, vrátane siete NATURA 2000  
a ekologickej infraštruktúry. 

INTERREG V-A SR – Rakúsko Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva 
a biodiverzity. 

INTERREG V-A Poľsko – SR Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného 
a kultúrneho dedičstva. 

INTERREG V-A Maďarsko – SR Príroda & kultúra 
ENI Maďarsko – Slovensko – 
Rumunsko – Ukrajina 2014 – 
2020 

Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva 
spolu s funkciami turizmu. 

Stredná Európa Program spolupráce Stredná Európa je určený na 
podporu spolupráce v krajinách a regiónoch strednej 
Európy. Prispieva k zavádzaniu inovácií, k využitiu 
prírodných a kultúrnych zdrojov, zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti a atraktivity miest a obcí, 
dostupnosti/dopravy. 

 ETC Dunaj Vytvára rámec pre implementáciu spoločných aktivít  
a výmeny skúseností medzi národnými, regionálnymi 
a lokálnymi aktérmi v štátoch dunajského regiónu.  

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/, http://www.sk-at.eu/, http://www.skhu.eu/, www.mpsr.sk 

Program ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 obsahuje prioritu 
“Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami turizmu“ a je zameraný 
na zachovanie historického dedičstva a podporu služieb cestovného ruchu. V rámci služieb 
cestovného ruchu možno podporiť aktivity ako napr. rozvoj turistických centier, tematické 
prehliadky, ktoré spájajú miesta historického, kultúrneho a náboženského dedičstva, 
propagačné aktivity, poskytovanie informácií o prehliadkach a atrakciách, organizáciu 
spoločných kultúrnych podujatí s cezhraničnou pridanou hodnotou   prepojenou 
na historické dedičstvo, produkciu tradičných miestnych výrobkov (remeslá, bio 
poľnohospodárske   výrobky v strediskách cestovného ruchu), vytvorenie cezhraničných 
zásad na poskytovanie služieb, výmenu skúseností medzi organizáciami prepojených 
s kultúrnym, náboženským a historickým dedičstvom, školenia pre miestnych obyvateľov 
v oblasti cestovného ruchu, spolupráce, propagácie a nadväzovania kontaktov. 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

188 

Štátne programy podpory malého a stredného podnikania (vrátane podnikania 
vo vidieckom cestovnom ruchu) 

Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu  je podporované aj v rámci programov Slovenskej 
záručnej a rozvojovej banky (SZRB), ktorá je štátnou inštitúciou (vlastníkom SZRB je 
Ministerstvo financií SR) zriadenou predovšetkým za účelom podpory malého a stredného 
podnikania na Slovensku. Okrem malých a stredných podnikateľov podporuje špeciálne aj 
podnikateľské subjekty v poľnohospodárstve, projekty miest a obcí a obnovy bytového 
fondu. Aktuálne SZRB poskytuje malým a stredným podnikateľom úverové a záručné 
programy. Tieto programy nie sú (okrem poľnohospodárskeho sektora) špeciálne odvetvovo 
zamerané. Cieľom úverových programov je poskytnutie úveru na financovanie investičných 
a prevádzkových potrieb malým a stredným podnikateľom za zvýhodnených podmienok 
(výhodná úroková sadzba, znížená požiadavka na zabezpečenie úveru, financovanie 
dlhodobých zámerov, zjednodušenie prístupu k úveru pre začínajúcich podnikateľov. V roku 
2019 poskytovala SZRB (Výročná správa SZRB, 2019): 

- priame úvery 
- úvery s podporou EÚ (z OP Výskum a inovácie) 
- úvery na prípravu a realizáciu projektov z fondov EÚ 
- úvery pre poľnohospodárov (POĽNOúver a úvery PÔDA a MOJA PÔDA) 
- mikroúvery 
- kontokorentný úver. 

Na podporu cestovného ruchu bolo poskytnutých v roku 2019 5,33 % priamych úverov 
(Výročná správa SZRB, 2019). 

Záručné programy SZRB zlepšujú dostupnosť úverov poskytovaných v komerčných bankách 
pre malých a stredných podnikateľov. Nástrojom podpory SZRB je poskytnutie záruky za úver 
pre malého a stredného podnikateľa do stanovenej výšky z istiny úveru. V roku 2019 
poskytovala SZRB (Výročná správa SZRB, 2019):  

- rýchle bankové záruky, 
- bankové záruky na finančné úvery, 
- bankové záruky za vykonanie diela, 
- bankové záruky na zábezpeku k verejnému obstarávaniu, 
- bankové záruky na záručnú dobu, 
- bankové záruky za zálohovú platbu, 
- bankové záruky platobné. 

Bankové záruky sú v odvetví cestovného ruchu menej využívaným nástrojom podpory. 
V roku 2019 bolo len 1,42 % všetkých bankových záruk poskytnutých pre  podnikateľov 
v cestovnom ruchu (Výročná správa SZRB, 2019). 

Ďalšou inštitúciou, ktorá podporuje malé a stredné podnikanie na Slovensku 
prostredníctvom finančnej i nefinančnej podpory je Slovak Business Agency (SBA). 
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Nefinančnú podporu predstavujú predovšetkým programy zamerané na podporu 
a motiváciu k podnikaniu formou pokytovania informácií, poradenských služieb, sieťovania 
podnikov, možnosti využívať podporné centrá služieb, vypracovania analýz, štúdií, 
prieskumov trhu, vzdelávania v oblasti komunikačných, manažérskych, podnikateľských 
a iných odborných zručností: 

- “Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR”, 
- “Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku”, 
- “Schéma na podporu rodinného podnikania” 
- Program “Podpora vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny 

záujemcov o podnikanie”. 

Finančnú podporu SBA predstavuje predovšetkým Mikropôžičkový program a fondy 
na poskytovanie rizikového kapitálu (Fond inovácií a technológií, Národný holdingový fond 
s.r.o.). 

Podpora činnosti krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu v súlade so Zákonom 
č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 

Za finančný nástroj podpory rozvoja cestovného ruchu (vrátane vidieckeho cestovného 
ruchu) možno považovať aj dotáciu, ktorú poskytuje Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR oblastným a krajským organizáciám cestovného ruchu založeným 
podľa Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Poskytnutá dotácia  sa stáva 
zdrojom financovania aktivít KOCR a OOCR a môže byť použitá výlučne na činnosti 
definované v zákone: 

a) marketing a propagáciu, najmä na účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách, tvorbu
webového sídla, tvorbu loga organizácie cestovného ruchu, elektronický marketing,
tvorbu zľavových produktov, tvorbu propagačných a informačných tlačovín okrem
knižných publikácií,

b) činnosť turistického informačného centra zriadeného organizáciou cestovného ruchu
okrem nákladov na mzdy a prevádzkových nákladov,

c) tvorbu a prevádzku rezervačného systému,
d) tvorbu a podporu produktov cestovného ruchu,
e) podporu atraktivít danej lokality tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky v cestovnom

ruchu,
f) infraštruktúru cestovného ruchu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie,
g) zabezpečenie strategických, koncepčných a analytických materiálov a dokumentov,

štatistík a prieskumov,
h) zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb,
i) vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie a cestovného ruchu

v nej.
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Výška dotácie závisí od objemu vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, 
ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku a maximálna výška dotácie je 
ohraničená 90 % výnosu dane za ubytovanie vybratej u všetkých členských obcí OOCR v roku, 
ktorý predchádza prechádzajúcemu rozpočtovému roku. 

V KOCR závisí výška dotácie od príspevku VÚC v roku, ktorý predchádza prechádzajúcemu 
rozpočtovému roku a maximálna výška dotácie je ohraničená 10 % výnosu dane za 
ubytovanie vybratej u všetkých členských obcí OOCR, ktoré sú členmi KOCR v roku, ktorý 
predchádza prechádzajúcemu rozpočtovému roku.  

V roku 2020 bola pridelená dotácia zo štátneho rozpočtu na činnosť 37 oblastných 
organizácií cestovného ruchu a na činnosť 6 KOCR v celkovom objeme 7 544 616 EUR. 

Podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v súlade so Zákonom  č. 151/2019 Z. z. 
o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Od roku 2019 finančne podporuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR osobitne cyklistickú 
dopravu a cykloturistiku. O dotáciu môžu požiadať predovšetkým samosprávy (obce, 
združenia obcí a VÚC), rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC a obcí a občianske 
združenia, ktorých cieľom je rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Získané finančné 
prostriedky môžu žiadatelia o podporu použiť na: 

a) vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy
alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie,

b) vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie cyklistickej komunikácie,

c) výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry,
alebo

d) osvetové kampane a propagačné kampane, ktorých cieľom je podpora cyklistickej dopravy
a cykloturistiky.

9.3  Nástroje podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu po roku 2020 

Nastavenie nástrojov podpory rozvoja cestovného ruchu v období po roku 2020 zásadne 
ovplyvnia minimálne dve kľúčové udalosti: celosvetová kríza cestovného ruchu v dôsledku 
šírenia pandémie ochorenia COVID-19 a zmeny v Politike súdržnosti EÚ po roku 2020. 

V roku 2020 ovplyvňovali situáciu na medzinárodnom trhu cestovného ruchu predovšetkým 
zdravotné faktory. Na Slovensku (podobne ako v ďalších európskych štátoch) bola vyhlásená 
mimoriadna situácia a  zavedený núdzový stav. S tým súviseli aj ďalšie opatrenia, ktoré boli 
prijaté v snahe zamedziť šírenie ochorenia COVID-19. Tieto opatrenia priniesli výrazné 
obmedzenia pre mobilitu návštevníkov a prakticky znemožnili realizáciu aktivít cestovného 
ruchu. Pre odvetvie, podnikateľský sektor a zamestnancov podnikov má aplikácia týchto 
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opatrení rozsiahle negatívne dôsledky. V tejto súvislosti zaviedlo Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR schému štátnej pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu ako 
nástroj kompenzácie a pomoci na zmiernenie negatívnych dopadov spomínaných opatrení. 
Cieľom finančného nástroja je poskytnúť podporu podnikom a zariadeniam cestovného 
ruchu formou poskytnutia finančného príspevku na pokrytie časti finančných nákladov, ktoré 
museli podniky vynaložiť alebo finančné straty, ktoré im vznikli z núteného uzatvorenia alebo 
obmedzenia prevádzky alebo prejavov negatívnych dôsledkov v čase po opätovnom spustení 
prevádzok z dôvodu opatrení vlády a ÚVZ SR v dôsledku pandémie COVID-19. Štátna pomoc 
sa bude realizovať v priebehu rokov 2021 - 2022. Aktuálne podmienky sú stanovené tak, že 
oprávneným žiadateľom je podnik, ktorý preukáže pokles tržieb vyšší ako 40 % v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím. Maximálna výška pomoci pre jeden subjekt je 200 tis. EUR. 
V ďalšom období sa predpokladá zvýšenie intenzity pomoci podnikateľom. 

Vzhľadom na končiace programové obdobie Kohéznej politiky EÚ (2014 – 2020) sa formuje 
v súčasnom období nová Partnerská dohoda, ktorá upraví nové priority SR pre politiku 
súdržnosti a financovanie z EŠIF v období 2021 – 2027. Návrh Partnerskej dohody SR 
na obdobie rokov 2021 – 2027 obsahuje 5 cieľov, na ktoré nadväzujú konkrétne oblasti podpory. 

Ciele politiky súdržnosti EÚ (2021 – 2027) 
1. Inteligentnejšia Európa
2. Ekologickejšia nízkouhlíková Európa
3. Prepojenejšia Európa
4. Sociálnejšia Európa
5. Európa bližšie k občanom

Podpora rozvoja cestovného ruchu je zahrnutá najmä v piatom cieli prostredníctvom 
financovania aktivít zameraných na zlepšovanie manažmentu, služieb a infraštruktúry 
podporujúcich kultúrne dedičstvo, komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch. Nepriamo 
je pomoc podnikom cestovného ruchu zahrnutá aj v rámci ostatných politických cieľov napr. 
v rámci 1. Cieľa “Inteligentnejšia Európa” bude podporovaný celý sektor malého a stredného 
podnikania, internacionalizácia MSP a sieťovanie podnikov, nevynímajúc podniky cestovného 
ruchu. Podobne bude podporované zvyšovanie kvality terciárneho vzdelávania 
orientovaného na trh práce alebo posilnenie digitálnych a podnikateľských zručností, ktoré 
sa dotknú rôznych typov podnikov (vrátane podnikov cestovného ruchu). Aj v ďalších 
politických cieľoch sú zahrnuté podporované aktivity, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality 
prostredia pre realizáciu aktivít cestovného ruchu, napr. zlepšenie ochrany prírody, krajiny, 
biodiverzity a ekosystémových služieb, zlepšenie kvality ovzdušia, vody a pod. V rámci 
tretieho cieľa “Prepojenejšia Európa” je podpora z EŠIF nasmerovaná na zlepšenie kvality 
napojenia prostredníctvom cestnej, železničnej a vodnej dopravy, čím tiež prispeje k lepšej 
dostupnosti destinácií cestovného ruchu pre návštevníkov a zvýšeniu komfortu služieb 
osobnej dopravy. Oblasti podpory ako aj konkrétne podmienky budú v priebehu roku 2021 
predmetom negociácií s EK ako aj negociácií na národnej úrovni, preto nie je možné ich 
detailnejšie popísať. 
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9.4  Realizovaná finančná podpora vidieckeho cestovného ruchu – “príklady 
dobrej praxe “ 

Prehľad priznanej podpory na aktivity vidieckeho cestovného ruchu v rámci vybraných 
opatrení PRV SR 2014-2020 k 31.12.2019  uvádza tabuľka 25 na základe údajov z Výročnej 
správy Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2019 a Sumárneho prehľadu – 
projektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020. Z % zazmluvnenia finančnej podpory je evidentné, 
že o podporu aktivít zameraných priamo alebo nepriamo na rozvoj vidieckeho cestovného 
ruchu prejavujú žiadatelia intenzívny záujem. Rezervy v čerpaní finančnej podpory sa 
objavujú pri opatrení 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, kde v rámci 
dvoch podopatrení (19.2 a 19.3) sa do konca roku 2019 nečerpali žiadne prostriedky.  

Tabuľka 25: Prehľad financovania vybraných projektových opatrení  PRV SR 2014 - 2020  – 
stav k 31.12.2019 

Opatrenie Počet schválených 
projektov 

Schválený príspevok (celkom) % zazmluvnenia 

6.4 174 106 124 604 90% 
7.4 570 56 729 389 160% 
7.5 44 1 406 665 70% 
16 33 35 119 749 67% 

19.1 116 1 172 649 77% 
19.2 0 0 0% 
19.3 0 0 0% 
19.4 109 5 320 026 75% 

Zdroj: PPA, 2020. 

Na základe evidencie podporených projektov v rámci  PRV SR 2014 – 2020, ktorú vedie 
Národná sieť rozvoja vidieka SR možno prezentovať “príklady dobrej praxe” resp. projekty 
zamerané na rozvoj a podporu vidieckeho cestovného ruchu.  

Tabuľka 26: Príklad dobrej praxe realizovaný súkromným sektorom 

Operačný program: 

Opatrenie: 

žiadateľ – sektor: 

PRV 

opatrenie 6.4.1 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 
nepoľnohospodárskych činností 

fyzická osoba/súkromný sector 

Názov projektu: Rekonštrukcia kúpaliska Modrá Perla vo Veľkých Úľanoch 

Predmet projektu: Predmetom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia 
zastaraného technického vybavenia kúpaliska Modrá Perla 
vo Veľkých Úľanoch. Rekonštrukcia zahŕňala stavebné úpravy 
vonkajšieho plaveckého bazéna, vybudovanie vyrovnávacej nádrže 
a technologickej miestnosti. V rámci realizácie projektu boli novo 
vybudované bočné hydromasážne trysky a rôzne atrakcie, ako 
delo či chrliče vody. Rekonštrukciou bol obnovený aj technický 
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objekt, súčasťou ktorého bolo aj vykurovanie, plynofikácia 
a elektroinštalácia. V rámci rekonštrukčných prác boli zrealizované 
aj sadové úpravy v areáli prevádzky. 

Ciele projektu: Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti firmy 
žiadateľa prostredníctvom rekonštrukcie kúpaliska Modrá perla 
a modernizácie technického zariadenia. Zároveň bol podporený 
rozvoj cestovného ruchu v regióne a projekt prispel k zachovaniu 
miestneho kúpaliska, k zvýšeniu jeho návštevnosti a posilneniu 
jeho významu na regionálnej úrovni. Realizácia projektu prispela 
tiež k zvýšeniu zamestnanosti v regióne zvýšením počtu 
pracovných miest v prevádzke kúpaliska. 

Celkový rozpočet projektu: 

NFP: 

278 950 EUR 

125 527 EUR 

Realizácia projektu: 05/2018 – 09/2019 

Zdroj: Národná sieť rozvoja vidieka, 2020. 

Tabuľka 27: Príklad dobrej praxe realizovaný súkromným sektorom 
Operačný program: 

Opatrenie: 

žiadateľ – sektor: 

PRV 

opatrenie 6.4.1 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 
nepoľnohospodárskych činností 

právnická osoba/súkromný sector 

Názov projektu: Novostavba vidieckeho rekreačného objektu v obci Nová Baňa 

Predmet projektu: Projekt rieši výstavbu  novostavby vidieckeho rekreačného objektu 
a doplnkových relaxačných zariadení. Projekt pozostáva 
z výstavby: ubytovacieho zariadenia s kapacitou 6 lôžok; 
záhradného domčeka  pre apiterapiu; záhradného plávacieho 
jazera a ďalších podobjektov pre doplnkové relaxačné služby – 
altánok s krbom, záhrada pre pestovanie liečivých a úžitkových 
rastlín a detské ihrisko s pieskoviskom. Projekt rieši aj doplnkovú 
relaxačnú službu – apiterapiu. 

Ciele projektu: Cieľom projektu je podporiť rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 
a agroturistiky, vytvoriť podmienky pre rekreačné a relaxačné 
činnosti, vrátane podmienok na poskytovanie vzdelávania 
a poskytnutie konferenčných priestorov v Novej Bani. 
Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu príjmov vidieckeho 
obyvateľstva, k tvorbe nových pracovných miest, k zvýšeniu 
informovanosti širokej verejnosti o možnostiach pobytu 
v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu.  

Celkový rozpočet projektu: 286 255 EUR 
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NFP: 157 440 EUR 

Realizácia projektu: 04/2017 – 11/2019 

Zdroj: Národná sieť rozvoja vidieka, 2020. 

Tabuľka 28: Príklad dobrej praxe realizovaný verejným sektorom 
Operačný program: 

Opatrenie: 

žiadateľ – sektor: 

PRV 

opatrenie 7.5 Podpora investície do rekreačnej infraštruktúry, 
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých 
rozmerov na verejné využitie 

obec Hrušov/verejný sector 

Názov projektu: Dom ľudového odevu č. 212 

Predmet projektu: Predmetom projektu je rekonštrukcia a prístavba pôvodného 
roľníckeho domu a následné zariadenie  objektu na priestory 
vhodné na prezentáciu tradičného hrušovského ľudového odevu 
a realizácia aktivít zameraných na odev. 

Ciele projektu: Cieľom projektu bola  rekonštrukcia a prístavba historického 
rodinného domu, ktorý bude slúžiť na prezentáciu tradičného 
ľudového odevu a s tým spojených príbuzných aktivít, so zámerom 
zachovania a propagácie kultúrneho dedičstva a zároveň bude 
prispievať k rozvoju cestovného ruchu v obci Hrušov. Dom 
ľudového odevu bude zhromažďovať, ochraňovať, spravovať 
a zachovávať pre budúce generácie expozície a dokumenty 
vzťahujúce sa k histórií obce Hrušov, získané do vlastníctva či už 
odkúpením alebo darovaním. Realizáciou projektu „Dom ľudového 
odevu“ sa doplní  budovanie a sprístupnenie kolekcie miestnych 
atraktivít obce Hrušov s cieľom ich ponuky pre vidiecky turizmus. 

Celkový rozpočet projektu: 

NFP: 

28 990 EUR 

28 990 EUR 

Realizácia projektu: 06/2019 – 07/2020 

Zdroj: Národná sieť rozvoja vidieka, 2020 

Tabuľka 29: Príklad dobrej praxe realizovaný verejným sektorom 
Operačný program: 

Opatrenie: 

žiadateľ – sektor: 

PRV 

opatrenie 7.5 Podpora investície do rekreačnej infraštruktúry, 
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých 
rozmerov na verejné využitie 

obec Dolný Bar/verejný sector 
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Názov projektu: Uzamykateľný prístrešok pre bicykle Dolný Bar 

Predmet projektu: Výstavba parkovacieho – uzamykateľného  prístrešku pre bicykle 
pri železničnej stanici. Projekt uzamykateľného prístrešku 
nadväzuje na projekt parkoviska, v rámci ktorého bolo navrhnuté 
umiestniť prístrešok , hneď vedľa bezbariérových parkovacích 
miest. Riešená lokalita je v bezprostrednej väzbe na železničnú 
stanicu, ktorá je od centra obce Dolný Bar vzdialená 0,5 km. 
Vybudovaním chráneného prístrešku pre bicykle sa vytvorí 
doplnková cyklistická infraštruktúra, ktorá umožní obyvateľom 
obce si bezpečne odložiť bicykel a využiť verejnú dopravu. 

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu základných služieb pre 
obyvateľov a návštevníkov obce Dolný Bar. 
Súčasťou hlavného cieľa je aj zvýšenie atraktivity, funkčnosti 
a udržateľnosti obce prostredníctvom vybudovania 
uzamykateľného prístrešku pre bicykle  s dôrazom na koncept 
trvalo udržateľnej architektúry. Podpora lokálnej, regionálnej 
a cezhraničnej cyklodopravy  bude mať dosah na návštevnosť 
obce, cestovný ruch a konkurencieschopnosť  obce, tým ovplyvní 
priamo kvalitu života obyvateľov obce. 

Celkový rozpočet projektu: 

NFP: 

35 075 EUR 

31 759 EUR 

Realizácia projektu: 11/2018 – 01/2019 

Zdroj: Národná sieť rozvoja vidieka, 2020. 

Tabuľka 30: Príklad dobrej praxe realizovaný MAS 

Operačný program: 

Opatrenie: 

žiadateľ – sektor: 

PRV 

opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER 

Miestna akčná skupin MALOHONT 

Názov projektu: Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom 

Predmet projektu: Predmetom projektu je implementácia stratégie CLLD. Pre 
naplnenie dlhodobej vízie a dosiahnutie strategického cieľa boli 
definované 3 prioritné oblasti rozvoja územia MAS MALOHONT, 
do ktorých budú smerovať dostupné zdroje, úsilie a čas 
zainteresovaných miestnych obyvateľov a subjektov. 

Prvou prioritnou oblasťou je „Región príťažlivý pre obyvateľov“, 
v rámci ktorej budú prostredníctvom MAS podporované investície 
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do infraštruktúry malých rozmerov, rozširovanie a skvalitňovanie 
základných služieb s dôrazom na sociálne služby za účelom 
zvyšovania kvality života obyvateľov, čo je základným 
predpokladom pre zvyšovanie ich spoluúčasti na rozvoji územia 
MAS. Súčasťou priority je aj podpora prevádzky a animácie územia 
MAS, ktorá okrem rozvoja miestnych ľudských zdrojov vytvára 
podmienky pre posilnenie spolupráce a propagácie územia MAS.     

Druhou prioritnou oblasťou je „Región príťažlivý pre 
podnikateľov“. V rámci tejto priority je podpora zameraná 
predovšetkým na rozvoj podnikateľských aktivít v území MAS 
najmä v oblasti poľnohospodárstva, výroby miestnych produktov, 
marketingu a spolupráce. Okrem zatraktívnenia regiónu v očiach 
podnikateľov je účelom tejto podpory najmä udržanie a tvorba 
pracovných miest v území MAS, ako aj posilnenie miestnej 
ekonomiky.  

Predmetom tretej priority „Región príťažlivý pre návštevníkov“ je 
podpora aktivít smerujúcich k zvýšeniu príťažlivosti regiónu 
v oblasti cestovného ruchu. Zahŕňa rôznorodé aktivity od 
budovania nových atrakcií využívajúcich miestne danosti 
a špecifiká, cez skvalitnenie služieb a informovanosti turistov až po 
marketing a spoluprácu subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu. 

Ciele projektu: Špecifické ciele v rámci priorít stratégie CLLD:  
1.1 Zlepšiť kvalitu a dostupnosť základných služieb budovaním 

a rekonštrukciou infraštruktúry 
1.2 Zvýšiť participáciu obyvateľov a miestnych subjektov na rozvoji 

regiónu 
2.1 Zvýšiť tvorbu pracovných miest v regióne podporou miestnych 

podnikateľov 
3.1  Zlepšiť kvalitu ponuky cestovného ruchu a propagáciu regiónu 

Celkový rozpočet projektu: 

NFP: 

3 450 437 EUR 

1 793 969 EUR 

Realizácia projektu: 12/2017 – 12/2023 

Zdroj: Národná sieť rozvoja vidieka, 2020. 
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Kontrolné otázky: 

1. Uveďte, aké nástroje používa verejný sektor na podporu rozvoja vidieckeho
cestovného ruchu na národnej úrovni.

2. Ktoré nástroje podpory rozvoja vidieckeho cestovného ruchu patria medzi
nefinančné nástroje? Uveďte príklady nefinančných nástrojov, ktoré sú
uplatňované v politike cestovného ruchu na Slovensku.

3. V rámci akých operačných programov a zdrojov bol podporovaný vidiecky cestovný
ruch v SR v programovom období 2014 – 2020?

4. Akú pomoc a pre ktoré aktivity môže aktuálne využiť subjekt podnikajúci
vo vidieckom cestovnom ruchu?

5. Uveďte, ktoré faktory zásadne ovplyvňujú formovanie politiky cestovného ruchu
po roku 2020.

6. Existujú finančné nástroje na podporu rozvoja vidieckeho cestovného ruchu
pre verejný a neziskový sektor?  Ak áno, uveďte ktoré a ich zameranie.

7. Uveďte príklady štátnych programov pomoci, ktoré sa realizujú na podporu rozvoja
(vidieckeho) cestovného ruchu.



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

198 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

1. AL-AJLONI, A., et al. 2012. Motivating foreign tourists to visit the rural site in Jordan,
village of Petra. In Australian Journal of Business and Management Research, 2012, vol.
2, no.5, pp. 1-7. ISSN 1839-0846 .

2. ALBACETE-SAEZ, C. A.; FUENTES-FUENTES, M. M.; LLORÉNS-MONTES, F. J. 2007. Service
quality measurement in rural accommodation. In Annals of Tourism Research, 2007, vol.
34, no. 1, pp. 45-65. ISSN 0160-7383

3. ALEXANDER, E.P.; ALEXANDER, M. 2007. Museums in motion: An introduction to the
history and functions of museums: Rowman Altamira, 367 p.

4. ALMEIDA, A. S. A. 2010. The inter-community competition as a factor for sustainability
and differentiation of tourism product: the case of National Park of Peneda Gerês. 2010.

5. ARCHER, B.; COOPER, Ch.; RUHANEN, L. 2005. The positive and negative impacts of
tourism. In Theobald W.F. In Global tourism. 2005, 3. edition, pp. 79-102. ISBN 0-7506-
7789-9

6. ATANASSOVA, Y. 2011. Positioning Bulgaria as international golf destination.
Dissertation at NHTV University of Applied Sciences, [cit. 27.08.2020] Dostupné
na internete: www.tourism-master.nl/wp-content/uploads/2012/06/

7. Julia-Atanassova-thesis-final.pdf
8. BASHER, M.; AJLON A. A. 2012. Motivating foreign tourists to visit the rural site in

Jordan, village of Petra. In Australian Journal of Business and Management Research,
vol. 2, no. 5, pp. 1-7, 2012.

9. BESSIÈRE, J. 1998. Local development and heritage: traditional food and cuisine as
tourist attractions in rural areas. In Sociologia ruralis, 1998, vol. 38, no. 1, pp. 21-34.
ISSN 1467-9523

10. BEYER, M. 2003. Tourismus und Entwicklungszusammenarbeit – wi(e)der besseren
Wissens?! In: Trialog. Issue 79, pp. 4–9. Zeitschrift für das Planen und Bauen in der
Dritten Welt. Vereinigung zur wissenschaftlichen Erforschung des Planens und Bauens in
Entwicklungsländern e. V. (ed.). Frankfurt am Main.

11. BIGNE, J. E., et al. 2003. SERVQUAL reliability and validity in travel agencies. In Annals of
Tourism Research, 2003, vol. 30. no. 1, pp. 258-262. ISSN 0160-7383

12. BÍNA, J. 2002. Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v obcích České republiky. In
Urbanismus a územní rozvoj, 2002, vol. 5, no.1, pp. 2-11. ISSN 1212-0855. 

13. BOJANIC, D. C.; ROSEN, L. D. 1994. Measuring service quality in restaurants: an
application of the SERVQUAL instrument. In Journal of Hospitality & Tourism Research,
1994, vol. 18, no. 1, p. 3-14. ISSN 10963480.

14. BOZKURT A. 2015. Sustainable Tourism: An Environmental Approach. In AVCIKURT, C. et
al., Tourism, Environment and Sustainability. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press
Sofia. 779 p. ISBN 978-954-07-4021-8

15. BRADY, Michael K.; CRONIN, J. Joseph; BRAND, Richard R. Performance-only
measurement of service quality: a replication and extension. In Journal of business
research, 2002, vol. 55, no. 1, p. 17-31. ISSN 0148-2963.

16. BRAMWELL, B. 2005. Interventions and policy instruments for sustainable tourism. In
Global Tourism ed. by W.F.Theobald. 3. edition. Elsevier Inc. Pp. 406-425. ISBN 0 7506
7789 9



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

199 

17. BRAMWELL, B., LANE, B. 2000. Collaboration and partnerships in tourism planning. In
Bramwell, B., & Lane, B. (Eds.). Collaboration and Partnerships: Politics, Practise and
Sustainability.  Clevedon, UK: Channel View Publications. 2000, pp. 230–246.

18. BURNS, P. 2001. Entrepreneurship and Small Business, Palgrave, Basingstoke,
Hampshire.

19. ÇAĞLI, I. B. 2012. Türkiye'de Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kalkınmadaki Rolü:
Gastronomi Turizmi Örneği, İstanbul Teknik Üniv., Fen Bil. Enst. Şehir ve Bölge Planlama
Anabilim Dalı, Bölge Planlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

20. CALS, J.; CAPELLÀ, J.; VAQUE, E. 1995. El turismo en el desarrollo rural de Espana.
Madrid: Ministerio de Agricultura. 1995.

21. CBI. 2019. Which trends offer opportunities or pose threats on the European outbound
tourism market? Copenhagen: CBI Netherlands. [online]. 2019. [cit. 10.10. 2019].
Dostupné na https://www.cbi.eu/market-information/tourism/trends

22. Cezhraničná spolupráca SR 2014-2020 [online]. 2015. [cit. 27.08.2016] Dostupné
na internete: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

23. Cezhraničná spolupráca SR a Maďarska. 2014-2020 [online]. 2015. [cit. 21.05.2020]
Dostupné na internete: http://www.skhu.eu/

24. Cezhraničná spolupráca SR a Rakúska. 2014-2020 [online]. 2015.  [cit. 25.08.2019]
Dostupné na internete:  http://www.sk-at.eu/

25. CRONIN JR, J. J.; TAYLOR, S. A. 1992. Measuring service quality: a reexamination and
extension. In The journal of marketing, 1992, p. 55-68. ISSN 0022-2429. 

26. ČERNĚNKO, T., HARVAN, P., KUBALA, J. 2017. Skrytý poklad v samospráve: Alternatívne
možnosti sústredenia výkonu správy v samosprávach. MF SR : Inštitút finančnej politiky
a NHF EU Bratislava, 2017. 26 s. Dostupné na internete:
<https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/ekonomicke-
analyzy/41-skryty-poklad-samosprave-alternativne-moznosti-sustredenia-vykonu-
spravy-samospravach-jun-2017.html>

27. DANN, G. 1977. Anomie, ego-enhancement and tourism. In Annals of tourism research,
1977, vol. 4, no. 4, pp. 184-194. ISSN 0160-7383. 

28. DWYER, L.; EDWARDS, D. 2010. Sustainable tourism planning. In Liburd, J.J. and
Edwards, D. Eds. Understanding the Sustainable Development of Tourism, Goodfellow
Publishers, Oxford, pp. 19-44.

29. ĎAĎO, J. a i. 2006. Marketing služieb. Bratislava: Epos, 2006. 295 s. ISBN 80-8057-662-9.
30. EUROGITES, 2005. Qualitool EUROGITES. [cit. 2018-09-21]. Dostupné na internete:

http://quality.eurogites.org/
31. EUROGITES, 2020.
32. EZAT.2020. [cit. 2020-06-10]. Dostupné na internete: www.ezat.sk
33. FÁBRY, B. – KROŠLÁK, D. Verejné a súkromné právo – nové výzvy v systematike práva. In

Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianiae, Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, Tomus: 25, 1/2007, str. 48. ISSN 1336-6912.

34. FICK, G. R.; BRENT RITCHIE J.R. 1991. Measuring Service Quality in the Travel and
Tourism Industry. In Journal of Travel Research 30(2):2

35. FRIČ, P. - GOULLI, R. 2001. Neziskový sektor v České republice. Praha : Eurolex Bohemia,
2001. 203 s. ISBN 80-864362-04-1.

36. FROCHOT, I.; HUGHES, H. 2000. HISTOQUAL: The development of a historic houses
assessment scale. In Tourism management, 2000, vol. 21, no. 2, p. 157-167. ISSN 0261-
5177. 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

200 

37. GÁL, P. 1991. Obnova dediny so zameraním na cestovný ruch. Bratislava: Ateliér
obchodu a cestovného ruchu. 1991. 145 s. ISBN 80-7137-186-6.

38. GALVASOVÁ, I. a kol. 2008. Průmysl cestovního ruchu. 1.vyd. Praha: Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, 2008. 264 s. ISBN 978-80-87147-06-1.

39. GEORGE, E. W.; MAIR, H.; REID, D. G. Rural tourism development: Localism and cultural
change. Channel View Publications, 2009.

40. GNOTH, J. 1997. Tourism motivation and expectation formation. In Annals of Tourism
research, 1997, vol. 24, no. 2, pp. 283-304. ISSN 0160-7383.

41. GOODWIN, H. 2011. Taking responsibility for tourism. Woodeaton: Goodfellow
Publishers Limited, 2011. 256 pp. ISBN 978 1 906884 39 0

42. GRABURN, N. H. 1983.  The anthropology of tourism. In Annals of tourism research,
1983, vol. 10, no. 1, pp. 9-33. ISSN 0160-7383.

43. GRÖNROOS, Ch. 1984. A service quality model and its marketing implications. In
European Journal of marketing, 1984, vol. 18. No. 4. p. 36-44. ISSN: 0309-0566.

44. GÚČIK, M. 2011. Cestovný ruch. Politika a ekonómia. Banská Bystrica: Slovensko-
švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu, 2011. 188 s. ISBN 978-80-89090-98-
3.

45. GÚČIK, M. a kol. 2007. Manažment regionálneho cestovného ruchu. Banská Bystrica:
Dali-BB, 2007. 290 s. ISBN 978-80-89090-34-1.

46. GÚČIK, M. et al. 2010. Manažment cestovného ruchu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja
Bela, 198 s. ISBN 978-80-89090-67-9.

47. GÚČIK, M. a kol. 2006. Cestovný ruch–hotelierstvo-pohostinstvo. Výkladový slovník.
Bratislava: SPN, 2006. ISBN 80-10-00360-3.

48. GÚČIK, M.; GAJDOŠÍK, T.; LENCSÉSOVÁ, Z. 2016. Kvalita a spokojnosť zákazníka
v cestovnom ruchu. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-8168-350-3.

49. HALDAR, P. 2007. Rural tourism–Challenges and opportunities. In International
marketing conference on marketing & society, IIMK 8-10 April 2007, Kozhikode: Indian
institute of management Kozhikode, pp.11- 129.

50. HALL, C. M.; JENKINS, J. M. 1998. The policy dimensions of rural tourism and recreation.
1998. 

51. HALL, C.M.; PAGE, S.J. 2006.  The Geography of Tourism and Recreation: Environment,
Place and Space, Psychology Press, Oxford. 

52. HALL, C. M.; SHARPLES, L. 2008. Chapter 1 - Food events, festivals and farmers’ markets:
An introduction. In C. M. Hall ve L. Sharples (Eds.), Food and Wine Festivals and Events 
Aroundthe World (ss. 1-22). Oxford: Butterworth-Heinemann. 

53. HALLAB, Z. 1999. An exploratory study of the relationship between healthy-living and
travel behavior. Dizertačná práca. 1999. 

54. HARRINGTON, R. J.; OTTENBACHER, M. C. 2010. Culinary Tourism-A Case Study of the
Gastronomic Capital, In Journal of Culinary Science& Technology, 8(1), 14-32. 

55. HENEGHAN, M. 2002. Structures and processes in rural tourism. In Signposts to Rural
Change, 2002, 72. 

56. HERRERA, C.; HERRANZ, J.; ARILLA, J. 2012. How can we define gastronomic tourism?.
UNWTO. In Global report on food tourism, Madrid, 2012, 6-9. 

57. HORNG, J. S.; TSAI, C. T. 2011. Exploring Marketing Strategies for Culinary Tourism in
Hong Kong and Singapore. Asia Pacific In Journal of Tourism Research, 17 (3). 

58. HÚSKA, J. 1995. Agroturistika, príroda a poľnohospodárstvo, Nitra, 1995, s. 145. ISBN
8071371866. 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

201 

59. ISO 9000 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník, [cit. 2018-07-14]. Dostupné
na internete: http://www.iso9001-2015.sk/

60. ISO 9001 Systémy manažérstva kvality – Požiadavky. [cit. 2018-07-14]. Dostupné
na internete: http://www.iso9001-2015.sk/

61. ISO 9004 Manažérstvo trvalého úspechu organizácie – prístup na základe manažérstva
kvality. [cit. 2018-07-14]. Dostupné na internete: http://www.iso9001-2015.sk/

62. IVANČÍK, J. 2020. Niekoľko poznámok k Ulpiánovej „záujmovej“ teórii deľby práva a jej
relevancii pre súčasný slovenský právny poriadok. In STUDIA IURIDICA Cassoviensia, roč.
8. 2020, číslo 1, ISSN 1339-399

63. JARÁBKOVÁ, J. 2007. Vybrané kapitoly z cestovného ruchu. Nitra: SPU v Nitre, 2007. 131
s. ISBN 978-80-8069-950-5.

64. JARÁBKOVÁ, J. 2010. Vidiek – nevyužitý potenciál z hľadiska cestovného ruchu. Nitra:
SPU v Nitre. 2010. s.  ISBN 978-80-552-0364-5.

65. JARÁBKOVÁ, J. 2019. Nástroje podpory zvyšovania kvality ubytovacích služieb na vidieku
(na príklade značky kvality – certifikované ubytovanie na vidieku). In Aktuální problémy
cestovního ruchu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2019, s. 124--131. ISBN 978-80-
88064-43-5.

66. JARÁBKOVÁ, J. 2018. Vidiecky cestovný ruch jedným ťahom. 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita. 2018. 130 s. ISBN 978-80-552-1797-0.

67. JARÁBKOVÁ J., FÁZIKOVÁ, M. 2017. Certifikované ubytovanie na vidieku – metodická
príručka. Nitra. 2017.

68. JARÁBKOVÁ, Jana; HAMADA, Marián. 2012. Creativity and rural tourism. In Creative and
Knowledge Society, 2012, vol. 2, no.2, pp. 5-15. ISSN 1338-4465.

69. JONÁŠOVÁ, L. 2012. Pivovarnický průmysl a pivní cestovní ruch v České republice.
Diplomová práce. MU: Brno. 2012. 64 s.

70. JURČOVÁ et al., 2014. Právo cestovného ruchu. Bratislava: Nakladatelství C.H. Beck,
2014. 337 s. ISBN 978-80-89603-27-5

71. KASPAR, C. 1995. Základy cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB,
1995, 142 s. ISBN 80-901166-5-5

72. KHAN. M. 2003. Ecoserv: Ecotourists’ Quality Expectations. In  Annals of Tourism
Research, 30 (2003), pp. 109-124

73. KITA, J. a i. 2002. Marketing. 2.vyd. Bratislava: Iura edition, 2002. 411 s. ISBN 80-89047-
23-8.

74. KOLAR, T., ZABKAR, V., 2010. A consumer-based model of authenticity: Anoxymoron or
the foundation of cultural heritage marketing? In Tourism Management, Vol. 31, s. 652–
664. 

75. Kolektív autorov. 2007. Venkovský cestovní ruch – jeho specifika a podmínky pro rozvoj.
Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 2007. s. 123. ISBN 80-245-1159-2. 

76. KOM. 2010. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Európa ako popredná svetová 
destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch, 2010.  

77. KOTLER, Ph. 1994. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and
Control. Prentice Hall. 8. vyd. 801 s. ISBN 9780130980052 

78. KRAUS, W. 2006. The narrative negotiation of identity and belonging. Narrative Inquiry,
16(1): 103–111. doi:10.1075/ni.16.1.14kra 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

202 

79. KUBÍČKOVÁ, M., CAMPBELL, J. M. 2018.The role of government in agro-tourism
development: a top-down bottom-up approach, In Current Issues in Tourism, vol. 23, Is.
5, pp. 587-604, DOI: 10.1080/13683500.2018.1551338

80. KUVÍKOVÁ, H., STEJSKAL, J., SVIDROŇOVÁ, M. 2014. Neziskové organizácie – teoretické
a ekonomické súvislosti. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta,
2014. 212 s. ISBN 978-80-557-0709-9.

81. LEBLANC, G.1992. Factors affecting customer evaluation of service quality in travel
agencies: An investigation of customer perceptions. In Journal of Travel Research, 1992,
vol. 30, no. 4, p. 10-16.  ISSN 0047-2875.

82. LESLIE, D. (ed.). 2012. Responsible tourism: Concepts, theory and practice. CABI, 2012.
179 s. ISBN 978 1 84593 987 8

83. LIN, Y.C. 2006. Food Images in Destination Marketing, Doktora Tezi, Purdue University,
Indiana.

84. LOBO, R. 2001. Helpful agricultural tourism (agritourism) definitions.[online] cit. 2008-
15-08 http:// www.sfc. ucdavis.edu/agritourism/definition.html.

85. LORDKIPANIDZE, M. 2002. Enhancing entrepreneurship in rural tourism for sustainable
regional development: The case of Söderslätt region, Sweden. IIIEE, Lund University. 103
s. ISSN 1650-1675

86. Maaseutumatkailun Teemaryhmä, 2000. Maaseutumatkailu Strategia ja
Kehittämisohjelma Vuoteen. 2007. Helsinki: Maaseutumatkailun Teemaryhmä.

87. MacCANNELL, D., 1973. Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist
Settings. In The American Journal of Sociology, Vol. 79, Nr. 3, pp. 589-603.

88. MACKAY, K. J., CROMPTON, J. L. 1990. Measuring the quality of recreation services. In
Journal of Park and Recreation Administration, 1990, vol. 8, no. 3, p. 47-56. ISSN 2160-
6862 

89. MADHAVAN, H.; RASTOGI, R. 2013. Social and psychological factors influencing
destination preferences of domestic tourists in India. In Leisure Studies, 2013, vol. 32, 
no. 2, 207-217. ISSN 0261-4367. 

90. MACH a kol., 1993. The involvement of private farmers in tourism in the countryside. In
Ekonomická revue cestovného ruchu, 1993, no. 3, pp. 120-123. ISSN 0139-8660. 

91. MACH, F., SENKA, M. 2011. Súčasné a perspektívne trendy vo vidieckom turizme
a agroturizme v rámci zjednotenej Európy. 2011. 

92. MACH, F.; SRNKOVÁ, L. 1993. Principles and rules of agrotourism development and
organization support in the Slovak agriculture. Výskumné práce 1992. Výskumný Ústav 
ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Bratislava (Slovak Republic), 1993. 

93. MANNELL, R. C.; ISO-AHOLA, S. E. 1987. Psychological nature of leisure and tourism
experience. In Annals of tourism research, 1987, vol. 14, no. 3, pp. 314-331. ISSN 0160-
7383. 

94. MARÁKOVÁ, V. 2005. Finančné a nefinančné nástroje podpory podnikania 
v cestovnom ruchu. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2005. 
0 s. ISBN 80-8083-166-1. 

95. MARIOT, P. 2000. Geografia cestovného ruchu (Geography of tourism). Orbis Pictus
Istropolitana, Bratislava; ISBN 80-7158-169-0. 

96. MARTÍN, A. M. D.1998. La calidad de servicio percibida por los clientes y por las
empresas de turismo rural. In Revista española de investigación de marketing, 1998, no. 
1, pp. 31. ISSN: 1138-1442 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

203 

97. MATEIDES, A., ĎAĎO, J. 2002. Služby. Bratislava: Vydavateľstvo Ing. Miroslav Mračko,
2002. 750 s. ISBN 80-8057-452-9.

98. MATEIDES, A..1999. Spokojnosť zákazníka a metódy jej merania. Epos, 1999, s. 270. ISBN
80-8057-113-9.

99. MATHEW, Paul V.; SREEJESH, S. 2017. Impact of responsible tourism on destination
sustainability and quality of life of community in tourism destinations. In Journal of
Hospitality and Tourism Management, 2017, vol. 31, pp. 83-89. ISSN: 1447-6770

100. MAYER, M. 2009. Innovation as a success factor in tourism: empirical evidence from 
Western Australian cable-car companies. In Erdkunde, Vol. 62 No. 2, pp. 123-139.

101. MCDANIEL, L. 2001. Ecotourism Takes Off in the" Heart of Appalachia. In Appalachia: 
journal of the Appalachian Regional Commission , 2001, 34.2: 16-21.

102. MCINTOSH, R.W., GOELDNER, C.R. 1990. Tourism: Principles, Practices, Philosophies, 
New York, Wiley. ISBN: 9780471622550. 

103. MCINTOSH, R.W. at al. 1995. Tourism principles, practices, philosophies. (7th ed.), Wiley, 
New York (1995)

104. MIAZDRA, J. 1977. Hodnotenie podmienok a vlastností rekreačných priestorov 
(Assessment of the conditions and characteristics of recreational areas). ALFA,
Bratislava. 1977.

105. MICHÁLEK, A. 1996. Vidiecke sídla a evalvácia ich potenciálu: základný predpoklad ich 
revitalizácie (Rural settlements and evaluation of their potential: a basic prerequisite for
their revival). In Agricultural Economics. vol. 42, pp. 217–220. ISSN 0139-570X. 

106. MIL, B. 2017. II. Uluslararası Gastronomi Kongresi İzmir’in Ardından, Etkinlik Notları, 
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt:28, Sayı:1, s:206

107. Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 2016. Slovenský systém kvality služieb v cestovnom 
ruchu. [cit. 2020-09-21]. Dostupné na internete: https://www.mindop.sk/media-
5144/tlacove-spravy-2726/zvysit-kvalitu-v-cestovnom-ruchu-pomozu-nove-standardy

108. Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR. 2018. Ubytovacia štatistika CR 
na Slovensku. Vidiecky cestovný ruch. [cit. 2020-08-14]. Dostupné na internete:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/statistika/vidiecky-cestovny-
ruch

109. Ministerstvo dopravy a výstavby SR. 2020. Oznámenie o strategickom dokumente 
Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu na Slovensku do roku 2030. [cit. 2021-
02-02]. Dostupné na internete: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-
7/legislativa-a-koncepcne-dokumenty/koncepcne-dokumenty/strategia-rozvoja-
udrzatelneho-cestovneho-ruchu-do-roku-2030

110. Ministerstvo pro místní rozvoj. 2012. Standard Českého systému kvality služeb. [cit. 
2016-09-21]. Dostupné na internete: http://www.mmr.cz/

111. MORGAN, J. Q., et al. 2009. Homegrown responses to economic uncertainty in rural 
America. In Rural Realities, 2009, 3.2: 1-15.

112. MORRISON, A. M.1995. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. 1.vyd. Praha: 
Victoria Publishing, 1995. 523 s. ISBN 80-85605-90-2.

113. NAIR, V. et al. 2015. Redefining rural tourism in Malaysia: a conceptual perspective. In 
Asia Pacific Journal of Tourism Research. vol. 23, no. 3, pp. 314-337. ISSN 1094-1665.

114. Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV 
115. Nariadenie vlády SR č. 360/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky 

na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

204 

a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému 
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam 

116. Národná sieť rozvoja vidieka  SR. 2020. In Prístup LEADER – základný sprievodca. 
117. Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky. 2020. Činnosť a poslanie 

NS MAS SR. [online]. [cit. 2020 – 06 – 16]. Dostupné na internete: 
<https://www.sietmas.sk/o-nas.htm/> 

118. Národná sieť rozvoja vidieka  SR. 2020. Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 
2014-2020. [cit. 2020-07-14]. Dostupné na internete:http://www.nsrv.sk/ 

119. NĚMČANSKÝ, M. 1999. Odvětví cestovního ruchu – vybrané kapitoly (1. a 2. díl). Karviná: 
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 1999. 535 s. ISBN 80-7248-
034-0. 

120. NOVÁKOVÁ, K. 2013. Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. Bratislava: Veda. 2013. 496 
s. ISBN 9788022412575.

121. NOVOTNÁ, M. 2005. Ohodnocení geografického potenciálu pro cestovní ruch. In 
Geografie, cestovní ruch a rekreace, Sborník referátů. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci. 2005, 15-26. ISBN 80-244-1221-7. 

122. OECD. 1994. Tourism strategies and rural development. (1994) 
123. Okolie a aktivity. [cit. 2016-09-17]. Dostupné na internete: http://www.salas-ziar.sk/ 
124. Online hotelová recepcia. [cit. 2018-09-17]. Dostupné na internete: 

http://www.hotelovarecepcia.sk/ 
125. OOCR Stredné Slovensko. [cit. 2020-07-18]. Dostupné na internete: 

www.centralslovakia.eu, 2017 
126. ORIEŠKA, J. 2003. Animácia v cestovnom ruchu. 1.vyd. Banská Bystrica: EF UMB, 2003. 

116 s. ISBN 80-8055-858-2.  
127. OTEPKA P., HABÁN, M. (2007): Vidiecky turizmus a agroturizmus (Rural tourism and 

agro-tourism). Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo, Nitra; ISBN 
978-80-89088-52-2. 

128. OTRUBOVÁ, E. 1996. Humánna geografia II. Bratislava: Univerzita Komenského 
Bratislava, 1996. ISBN 80-223-0921-4. 

129. PALATKOVÁ. M. 2011. Marketingový management destinací. 2011. Praha: Grada 
Publishing. 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3749-2. 

130. PALENČÍKOVÁ, Z. 2008. Spolupráca a partnerstvo verejného a súkromného sektora 
v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu, 2008, roč. 41, č. 2. s. 75. 
ISSN 0139-8660. 

131. PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V. A.; BERRY, L. L. 1988. A conceptual model of service 
quality and its implications for future research. In The Journal of Marketing, 1988, p. 41-
50. ISSN 0022-2429.

132. PAYNE A. 1996. Marketing služieb. 1.vyd. Praha: Grada Publishing,   1996. 248 s. ISBN 
80-7169-276-X.       

133. PÁSKOVÁ. M. 2014. Udržitelnost cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus. 2014. 
ISBN 978-80-7435-329-1 

134. PÁSKOVÁ, M. 2015. In Šauer, M.; Vystoupil, J.; Holešinská, A. a kol. Cestovní ruch. Učební 
text. Brno: Masarykova univerzita. 

135. PÁSKOVÁ, M.; ZELENKA, J. 2002. Výkladový slovník cestovního ruchu. Ministerstvo pro 
místní rozvoj, 2002. ISBN 8023901524. 

136. PÁSKOVÁ, M.; ZELENKA, J. 2012. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Linde, 2012, 
768 s. ISBN 978-80-7201-880-2. 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

205 

137. PATÚŠ et.al, 2007. Podnikanie vo vidieckej turistike - v lesoturistike. Zvolen: Národné 
lesnícke centrum. 2007. 106 s. ISBN 978-80-8093-032-5 

138. PESONEN, J.; KOMPPULA, R. 2010. Rural wellbeing tourism: Motivations and 
expectations. In Journal of Hospitality and Tourism Management, 2010, vol. 17, no. 1, 
pp. 150-157. ISSN 1447-6770. 

139. PESTOFF, V. A. 1992. Third sector and co-operative services—An alternative to 
privatization. In Journal of consumer policy. Vol. 15, No.1, pp. 21-45 

140. PILVING, T., KULL, T., SUŠKEVICS, M., VIIRA, A. H. 2019. The tourism partnership life 
cycle in Estonia: Striving towards sustainable multisectoral rural tourism collaboration. 
In Tourism Management Perspectives, Vol. 31, pp. 219-230. DOI: 
10.1016/j.tmp.2019.05.001 

141. PLOG, S. C. 2002. The power of psychographics and the concept of venturesomeness. 
In  Journal of Travel Research, 2002, vol. 40, no. 3, pp. 244-251. ISSN 0047-2875. 

142. PORTER, M.E. 1998. Clusters And The New Economics Of Competition. In Harvard 
Business Review, 1998. vo. 76, no. 6, pp. 75–90. ISSN 0017-8012.  

143. PPA. 2020. Financovanie vybraných projektových opatrení  PRV SR 2014 - 2020  – stav k 
31.12.2019. [online]. 2019.  [cit. 27.08.2019]  Dostupné na internete: 
https://www.apa.sk/ 

144. PRAVDA. 2016. SACR končí ako samostatná agentúra, zhltne ju ministerstvo. [online]. 
[cit. 2020 – 06 – 15]. Dostupné na internete: 
<https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/ 

        411749-sacr-konci-ako-samostatna-agentura-z/> 
145. PRÖBSTL-HAIDER, U.; MELZER, V.; JIRICKA, A. 2014. Rural tourism opportunities: 

strategies and requirements for destination leadership in peripheral areas. In Tourism 
Review, Vol. 69 No. 3, pp. 216-228. https://doi.org/10.1108/TR-06-2013-0038 

146. PRÖBSTL, U. 2010. Strategies for tourism development in peripheral areas in the Alpine 
area. In Brebbia, C.A. and Pineda, F.D. (Eds), Sustainable Tourism IV, WIT Press, 
Southampton, Boston, pp. 3-12. 

147. PRÖBSTL, U. et al. 2008. “Climate change in winter sport destinations – transdisciplinary 
research for implementing sustainable tourism”, In Pineda, F.D. and Brebbia, C.A. (Eds), 
Sustainable Tourism III, WIT Press, Boston, pp. 165-174. 

148. Program rozvoja vidieka SR 2007-2013. [cit. 19.07.2018] Dostupné na internete: 
http://www.mpsr.sk/ 

149. Program rozvoja vidieka SR 2014-2020. [cit. 27.08.2018] Dostupné na internete: 
http://www.mpsr.sk/ 

150. Reglement Ferienwohnungs- und Gästezimmer-Klassifikation. 2018. [cit. 2019-01-21]. 
Dostupné na internete: https://www.stv-fst.ch 

151. REICHEL, A.; LOWENGART, O.; MILMAN, A. 2000. Rural tourism in Israel: service quality 
and orientation. , 2000, vol. 21, no. 5, p. 451-459. 

152. REISINGER, Y.; STEINER, C. J. 2006. Reconceptualizing Object Authenticity. In Annals of 
Tourism Research, Vol. 33, Nr. 1, s. 65–86.  

153. REKTOŘÍK, J. 1998. Ekonomika a řízení neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, 1998. 128 s. ISBN 80-210-1810-0 

154. RICHARDS, G., 2010. Tourism Development Trajectories - From Culture To  Creativity? In 
Encontros Científicos - Tourism & Management Studies, Nr. 6, s. 9 – 15. 

155. RICHARDS, G.; WILSON, J. 2006. Developing creativity in tourist experiences: A solution 
to the serial reproduction of culture? In Tourism Management, Vol. 27, s. 1209–1223. 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

206 

156. ROMERA, E. B. et al. 2011. Rural tourism at Arqitectura Negra villages (Guadalajara 
Spain): Demand analysis. In Tourism Management, 2011, vo. 27, pp. 1011-1013, ISSN: 
1139-7861. 

157. ROSS, S.; WALL, G. 1999. Ecotourism: towards congruence between theory and 
practice. In Tourism management, 1999, vo. 20, no. 1, pp. 123-132. ISSN: 1139-7861. 

158. RUIZ VEGA et al., 1995. La Calidad Percibida del Servicio en Establecimientos Hoteleros 
de Turismo Rural Papers de Turisme (19) (1995), pp. 19-33 

159. RYAN, Ch.; CLIFF, A. 1997. Do travel agencies measure up to customer expectation? An 
empirical investigation of travel agencies' service quality as measured by SERVQUAL. In 
Journal of Travel & Tourism Marketing, 1997, vol. 6, no. 2, p. 1-31. ISSN 15407306. 

160. SACR. 2012. Výročná správa Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 2012. [online]. 2012. 
[cit. 2020 – 06 – 15]. Dostupné na internete: www.mindop.sk 

161. SALVADO, J. 2016. Enotourism ecosystem: stakeholders´ coopetition model proposal. 
2016. In THIJ - Tourism and Hospitality International Journal, April 6 (2), 77-93. URI: 
http://hdl.handle.net/11328/1518. 

162. SELIN, S., CHAVEZ, D. 1995. Developing an evolutionary tourism partnership model. In 
Annals of Tourism Research, roč. 22. 1995, č. 2. ISSN 0160-7383, s. 844-856. DOI: 
https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00017-X 

163. Schweizer Tourismus Verband. 2016. Qualitäts-Programm 2017 +.  [cit. 2016-09-21]. 
Dostupné na internete: http://www.swisstourfed.ch/ 

164. SLÁDEK, G. 1997. Podnikanie v pohostinstve a hotelierstve. Bratislava : Epos, Ing. 
Miroslav Mračko, 1997. 256 s. ISBN: 8080570116. 

165. Slnečný Majer – aktivity. [cit. 2016-09-17]. Dostupné na internete: 
http://www.slnecnymajer.sk/ 

166. Slovenská záručná a rozvojová banka. 2019. Výročná správa SZRB 2019. 
167. Smernica EP a Rady o službách na vnútornom trhu 2006/123/ES z 12.12.2006  
168. SMITH, V. L., 1992. Introduction: Special Issue: Pilgrimage and Tourism. The Quest in 

Quest, In Annals of Tourism Research, vol. 19, no. 1, pp.1-17. ISSN 0160-7383 
169. SPIŠIAK, P, KRNÁČOVÁ, Z., PAVLÍČKOVÁ,K. 2000.  Metodický a aplikačný postup pre 

rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu v environmentálne špecifickej krajine 
(Methodology and application process for development of rural tourism and agro-
tourism in environmentally specific country). In: Krajina – človek – kultúra – zborník 
referátov. SAŽP, Banská Bystrica, pp. 118–124. ISBN 8088850401. 

170. Správa o činnosti a hospodárení Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov 
za rok 2014. 

171. STEVENS, P.; KNUTSON, B.; PATTON, M. 1995. Dineserv: A Tool for Measuring Service 
Quality in Restaurants. In Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 36, 56-
60. Dostupné na internete: http://dx.doi.org/10.1177/001088049503600226

172. STRAŠÍK, A.; HANESOVÁ, L. 2005. Riadenie kvality vo vybraných podnikoch cestovného 
ruchu na Slovensku. Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 38, 2005, s. 204-213. ISSN 
0139-8660.  

173. STREIMIKIENE, D.; BILAN, Y. 2015. Review of rural tourism development theories. In 
Transformations in Business & Economics, 2015, vol. 14, no. 2, pp. 21-34. ISSN 1648 – 
4460. 

174. SVOBODOVÁ, H., et al. 2011. Synergie ve venkovském prostoru. Brno: GaREP. 2011. 
ISBN 978-80-904308-6-0. 

175. SZVTA. 2020. [cit. 2020-09-17]. Dostupné na internete: www.agroturist.sk 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

207 

176. ŠÍPKOVÁ, I. 2004. Systémy kvality v cestovnom ruchu v Európe a ich komparácia. In 
Ekonomická revue cestovného ruchu. 2004, roč. 37, č.2, 98 – 109. ISSN 0139-8660. 

177. Štatút Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 2014. [cit. 2016-08-18]. 
Dostupné na internete: http://www.mpsr.sk/  

178. TCHETCHIK, A., et al. 2006. Rural tourism: Development, public intervention and lessons 
from the Israeli experience. Discussion Papers. The Center for Agricultural Economic 
Research, 2006. 

179. TELFER D. J. 2001. From a Wine Tourism Village to a Regional Wine Route: An 
Investigation of the Competitive Advantage of Embedded Clusters in Niagara, Canada, In 
Tourism Recreation Research, 26:2, 23-33, DOI: 10.1080/02508281.2001.11081340 

180. TICHÁ, T. 2006. Cestovní ruch a kultura, hlavní konkurenční výhody České republiky. 
2006. PhD Thesis. Vysoká škola ekonomická v Praze. 

181. TONGE, V. 2006. A case study of Lech, Austria: examining effective destination 
management strategies in a ski resort”, ICRT Occasional Paper, (OP5), [cit. 2020-09-21]. 
Dostupné na internete: http://www.artyforum.info/RTD/OP05.pdf 

182. Tourismusperspektiven in ländlichen Räumen. 2013. Bundesministerium für Wirstchaft 
und Energie. 63 p. 

183. TSEPHE, N. P.; OBONO, E. 2013.  A theoretical framework for rural tourism motivation 
factors. In International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business 
and Industrial Engineering, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 
7, No. 1, pp. 273-278. ISSN 1307-6892. 

184. UNWTO. 2004. Rural Tourism in Europe: Experiences, Development and Perspectives. 
Madrid:  UNWTO. 2004. ISBN 92-844-0716-8. 

185. UNWTO & UNEP. 2005. Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers. 
212 p. ISBN 978-92-844-0821-4 

186. UNWTO. 2015. About UNWTO. [cit. 2019-09-21]. Dostupné na internete: 
http://www2.unwto.org/ 

187. UNWTO. 2018. Tourism and the Sustainable Development Goals – Journey to 2030. 
Madrid. 

188. UNWTO. 2018. Global Report on Food Tourism. Madrid: UNWTO. [cit. 2018-09-21]. 
Dostupné na: <http://publications.unwto.org/>  

189. UNWTO. 2019. Position Paper on Tourism Policy and Strategic Planning. 2019. [cit. 2020-
09-21] Dostupné na: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-
09/unwtoctctourismpolicyandstrategicplanningpaperfinal.pdf 

190. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. 2016. Stratégia rozvoja turizmu v BSK do roku 
2020. [cit. 2018-08-14]. Dostupné na internete: http://www.region-bsk.sk/ 

191. Ústav turizmu. 2005. Regionalizácia cestovného ruchu v SR. 2005. 
192. Územný plán Bratislavského samosprávneho kraja. 2016. 
193. VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. 2012. Druhé bydlení – nejen české specifikum. In Geografické 

rozhledy, vol. 2, no. 1, pp. 8-9. ISSN 1210-3004. 
194. Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. 
195. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  č. 554/2007 Z. z. 

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo v znení
neskorších predpisov. 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

208 

196. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

197. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. 
o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku,
vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na 
umelom kúpalisku. 

198. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. 
o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení neskorších predpisov.

199. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.

200. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. 

201. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

202. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

203. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 72/2008 Z. z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej
kontrolu a na kúpaliská. 

204. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v znení neskorších 
predpisov 

205. WEIERMAIR, K.; FUCHS, M.1999. Measuring tourist judgment on service quality. In 
Annals of tourism research, 1999, 26.4: 1004-1021. 

206. WOKOUN, R. & MATES, R. 2006. Management regionální politiky a reforma veřejné 
správy. Praha: Linde. 2006. ISBN 80–7201–608–3. 

207. WOLF, E., 2002. Culinary Tourism: A Tasty Economic Proposition. [cit. 2021-01-17]. 
Dostupné na internete: http://www.culinarytourism.org/faq.php 

208. WOOD, D.; GRAY, B. 1991. Toward a comprehensive theory of collaboration. In Journal 
of Applied Behavioral Science 27 (2), 139–62 

209. YARIŞ, A. 2014. Mardin’de Gastronomi Turizmi: Turist Görüşlerine İlişkin Bir Uygulama, 
Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Anabilim Dalı, Gastronomi Turizmi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Mardin. 

210. Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov. 
211. Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov. 
212. Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších 

predpisov. 
213. Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov. 
214. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších 

predpisov. 
215. Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov. 
216. Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
217. Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
218. Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb 

cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

209 

219. Zákon č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
220. Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov . 
221. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
222. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov. 
223. Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov. 
224. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
225. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
226. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
227. Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 

na obce a samosprávne kraje. 
228. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 
229. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
230. Zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších 

predpisov. 
231. Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
232. Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. 
233. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov. 
234. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
235. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
236. Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších 

predpisov. 
237. Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. 
238. Zákon  č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky 
239. Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov. 
240. Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií 

a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov. 
241. Zákon o združovaní občanov č. 83/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov 
242. Zážitkový pobyt. [cit. 2016-09-17]. Dostupné na internete: 

http://www.afrabio.sk/onas/ekofarma-odorica/ 



 DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223223 

210 

Príloha 1: Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2020 

Oblasť Opatrenie 

1. Kvality 1a)  Zaviesť národný systém kvality služieb 
 1b)  Zvýšiť úroveň a kvalitu destinačného manažmentu cestovného 

ruchu na Slovensku 
1c)   Vytvárať podmienky na podporu aktivít v cestovnom ruchu 
1d)  Odstraňovanie administratívnych prekážok podnikania 
1e)  Motivovať subjekty cestovného ruchu k inováciám 
1f)   Umožniť širšiu účasť zdravotne znevýhodnených občanov na 

cestovnom ruchu prostredníctvom stavebno-technického riešenia 
1g)  V rámci iniciatívy EÚ týkajúcej sa zamerania, prípravy a realizácie  

Dunajskej stratégie podporovať využitie Dunaja a jeho prítokov 
na účely cestovného ruchu 

1h)  Podporiť rozvoj cykloturistiky, pešej turistiky a vodnej turistiky 
na Slovensku 

1i)   Skvalitniť pripravenosť absolventov v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu na ich uplatnenie v cestovnom ruchu 

1j)   Skvalitniť úroveň verejnej osobnej dopravy 
1k)  Aktívnou kontrolnou a dozornou činnosťou zisťovať a analyzovať 

nedostatky v službách cestovného ruchu 
1l)   Podporiť rozvoj kúpeľníctva na Slovensku 
1m) V rámci medzinárodnej spolupráce sa zapájať predovšetkým do 

iniciatív UNWTO a Európskej komisie v cestovnom ruchu 
1n)  Novelizovať zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach 

podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene 
a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

1o)  V súčinnosti s rezortom životného prostredia i samosprávami riešiť 
otázky trvalej udržateľnosti cestovného ruchu 

1p)  V súčinnosti s dotknutými subjektmi, vrátane samospráv a 
záujmových združení, podporovať budovanie a prevádzku 
geoparkov 

1q)  Satelitný účet cestovného ruchu 

2. Podpory dopytu a ponuky
so zámerom prijatia
prorastových opatrení

2a)  Vytvoriť prorastový finančný nástroj podpory subjektov 
pôsobiacich v príjazdovom cestovnom ruchu 

2b)  Vytvoriť finančný nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu 
2c)  Podporiť významné projekty cestovného ruchu formou investičnej 

pomoci 
2d)  Podpora podnikania pomocou ďalších ekonomických nástrojov 

3. Prezentácie Slovenska ako
krajiny cestovného ruchu

3a)  Tvorba identity SR 
3b)  Budovanie značky Slovensko 
3c)  Konkurencieschopnosť národných a regionálnych produktov 

cestovného ruchu 
3d)  Rozvíjať informačné a propagačno-prezentačné aktivity obcí, miest 

a regiónov 
3e)  Zlepšenie vzhľadu Slovenska 
3f)   Spolupracovať s verejnoprávnymi médiami pri poskytovaní 

informácií o aktivitách a atraktivitách cestovného ruchu 
3g)  Marketingová podpora cestovného ruchu 
3h)  Podporiť rozvoj domáceho cestovného ruchu 
3i)   Skvalitniť navigáciu turistov a návštevníkov 

Zdroj: Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 (Ministerstvo dopravy výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, 2013). 
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Príloha 2: Možnosti finančnej podpory vidieckeho cestovného ruchu v SR 
v období 2007 – 2015 
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Príloha 3: Možnosti finančnej podpory vidieckeho cestovného ruchu v SR 
v období 2014 – 2020 

Zdroj: Vlastné spracovanie.
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Príloha 4:  Podpora vidieckeho cestovného ruchu zo zdrojov EÚ v období 2014 – 2020 – podľa typu prijímateľa 

Operačný program/priorita Opatrenie Prijímateľ podpory 

Verejný sektor Súkromný sektor Neziskový sektor 

IROP/Miestny rozvoj vedený 
komunitou/ Záväzné 
investície v rámci stratégií 
miestneho rozvoja vedeného 
komunitou 

Zvýšenie zamestnanosti na 
miestnej úrovni podporou 
podnikania a inovácií  

• SZČO, okrem tých, ktoré sú
oprávnenými prijímateľmi z PRV v
opatrení LEADER a oprávnenými
prijímateľmi z OP RH

• mikro a malé podniky s počtom do
49 zamestnancov, okrem tých, ktoré
sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v
opatrení LEADER a oprávnenými
prijímateľmi z OP RH

• MAS

Zlepšenie udržateľných  
vzťahov medzi vidieckymi 
rozvojovými centrami a ich 
zázemím vo verejných 
službách a vo verejných 
infraštruktúrach 

• mestá/samostatné
mestské časti a obce,

• SZČO, okrem tých, ktoré sú
oprávnenými prijímateľmi z PRV
v opatrení LEADER a oprávnenými
prijímateľmi z OP RH,

• mikro a malé podniky s počtom do
49 zamestnancov, okrem tých, ktoré
sú oprávnenými prijímateľmi z PRV
v opatrení LEADER LEADER a
oprávnenými prijímateľmi z OP RH,

• MAS,

• Združenia miest a obcí,

• mikroregionálne združenia,

• občianske združenia,

• neziskové organizácie,

• cirkevné organizácie.

PRV/Podpora sociálnej 
inklúzie, znižovania chudoby a 
hospodárskeho rozvoja vo 
vidieckych oblastiach 

Rozvoj poľnohospodárskych 
podnikov a podnikania 

• mikropodniky a malé podniky vo
vidieckych oblastiach

• FO a PO  podnikajúce v oblasti
poľnohospodárskej prvovýroby

• Mikropodniky a malé podniky vo
vidieckych oblastiach
obhospodarujúce lesy

• Mikropodniky a malé podniky vo
vidieckych oblastiach podnikajúce v
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oblasti hospodárskeho chovu rýb 

Základné služby a obnova 
dedín vo vidieckych oblastiach 

• Obce vo vidieckych
oblastiach s počtom
obyvateľov do 1000

• Združenia/skupiny obcí

Spolupráca • Najmenej dva subjekty,
ktorých spolupráca je
medzi rôznymi aktérmi v
poľnohospodárstve,
potravinovom reťazci, v
lesnom hospodárstve,
alebo v sektore
cestovného ruchu a
rozvoji vidieka na území
EÚ vrátane
medziodvetvových
organizácií, mimovládnych
neziskových organizácií
a výskumných organizácií

LEADER • Verejno-súkromné partnerstvá
s právnou formou občianskeho
združenia

Programy Európskej územnej 
spolupráce 2014 – 2020 

INTERREG V-A SR-ČR • štát a jeho organizačné
zložky,

• územná samospráva a jej
organizačné zložky,

• organizácie zriaďované
štátom, krajom, obcou, 
mestskou časťou a 
združením obcí, 

• inštitúcie vzdelávacieho
systému a vysoké školy, 

• neziskové mimovládne
organizácie,

• európske zoskupenia územnej
spolupráce,

• záujmové združenia
právnických osôb, 

• oblastné a krajské organizácie
cestovného ruchu 

• cirkvi a náboženské
spoločnosti. 

INTERREG V-A SR – Rakúsko 
INTERREG V-A Poľsko – SR 
INTERREG V-A Maďarsko – SR 
ENI Maďarsko – Slovensko – 
Rumunsko – Ukrajina 2014 -
2020 
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