


Potenciál územia

Rozvoj 
cestovného 

ruchu

Systémový a 
komplexný 

prístup ruchuprístup





Negatívne vplyvy rozvoja cestovného ruchuNegatívne vplyvy rozvoja cestovného ruchu
��transforma čný procestransforma čný proces
��politika cestovného ruchupolitika cestovného ruchu
��

Legislatíva  
SpoluprácaSpolupráca

Partnerstvo
Financovanie 
rozvoja CR v 

regióne



-- koordinované koordinované správanie správanie 
subjektov subjektov zainteresovaných zainteresovaných 
na rozvoji CR v cie ľovom na rozvoji CR v cie ľovom 
mieste (mieste (Gú čikGúčik) ) 

SlovenskoSlovensko-- združenie CR združenie CR –– organiza čne a finan čne organiza čne a finan čne 
menej náro čné úlohymenej náro čné úlohy

�� koordinácia ponuky v cie ľovom miestekoordinácia ponuky v cie ľovom mieste

dobrovo ľnos ťdobrovo ľnos ť

�� koordinácia ponuky v cie ľovom miestekoordinácia ponuky v cie ľovom mieste
�� propagácia cie ľového miestapropagácia cie ľového miesta
�� organizovanie podujatí v cie ľovom miesteorganizovanie podujatí v cie ľovom mieste
�� prevádzkovanie turistickej informa čnej prevádzkovanie turistickej informa čnej 

kancelárie v strediskukancelárie v stredisku
�� zber a spracovanie údajov o CRzber a spracovanie údajov o CR
�� vypracovanie programov, koncepcií a stratégií vypracovanie programov, koncepcií a stratégií 

rozvoja CRrozvoja CR



-- formalizovaná úprava formalizovaná úprava 
vzťahov na základe vzťahov na základe 
zákonom ustanovenej zákonom ustanovenej 
organiza čnej štruktúry organiza čnej štruktúry 
cestovného ruchucestovného ruchu

zákonzákon

cestovného ruchucestovného ruchu

Slovensko Slovensko –– PPP PPP 
��zákon o verejnom obstarávaní zákon o verejnom obstarávaní 
��infraštruktúra cestovného ruchu  infraštruktúra cestovného ruchu  



SPOLUPRÁCA Synergický efekt

Rast významu CR 
v ekonomike Konsolidácia v ekonomike 

cieľového miesta

Konsolidácia 
vzťahov

Formalizácia PARTNERSTVO



1.
Prirodzený 

vývojvývoj

2.
Zákonná 
úprava



Kategória zdroja CR Nosite ľ ponuky

Vlastníci zdrojov
Orgány VS, vlastníci pôdy, vlastníci
historických objektov, ...

Manažéri zdrojov
Manažéri v národných parkoch, v 
múzeách, ...

Poskytovatelia verejnej infraštruktúry
Prevádzkovatelia sieťových odvetví, 
stavebné podniky, podniky 
dopravnej infraštruktúry, ...

Subjekty plánovania a kontroly 
Úrady miestnej samosprávy

Subjekty plánovania a kontroly 
rozvoja 

Úrady miestnej samosprávy

Dodávatelia komerčného produktu
Hotely, letecké spol., cestovné 
agentúry, reštaurácie, múzeá, ...

Subjekty marketingu a rozvoja
cieľového miesta

Miestna samospráva, Rada
cestovného ruchu

Zamestnanci
Manažéri a zamestnanci podnikov 
CR a ostatných podnikov, ktoré 
profitujú z CR

Obyvatelia (môj dodatok)

Prameň: DeLacy, T a i. 2002



CIEĽOVÉ MIESTO CR

PONUKA DOPYT

PRIESTOROVÁ 
DIMENZIA

DOSTUPNOSŤ 
DOPRAVOU

VÝSTAVBA
ŠTRUKTÚRA 
OBYVATEĽOV

MIESTNY OBYV.

•TRVALÝ
•DOCHÁDZAJÚCI
•NEPRACUJÚCI   
REZIDENT

ZAMESTNANIEZAMESTNANIE

MIESTNY OBYV.

•TRVALÝ
•DOCHÁDZAJÚCI
•NEPRACUJÚCI   
REZIDENT

ZAMESTNANIE

NÁVŠTEVNÍK

•JEDNDENNÍ
•DRUHÝ PRÍBYTOK
•PRÍBUZNÍ A PRIATELIA
•PLATENÉ 
UBYTOVANIE

DOMÁCI, ZAHRANIČNÍDOMÁCI, ZAHRANIČNÍ

NÁVŠTEVNÍK

•JEDNDENNÍ
•DRUHÝ PRÍBYTOK
•PRÍBUZNÍ A PRIATELIA
•PLATENÉ 
UBYTOVANIE

DOMÁCI, ZAHRANIČNÍ

EKOLOGICKÉ 
ASPEKTY              

•VARENIE 
•UMÝVANIE
•ZAVLAŽO-
VANIE
•VÝROBA, 

•ZNEČISŤ-
OVANIE 
OVZDUŠIA  
A 
VODNÝCH •STÁLE

•SEZÓNNE

ŠTRUKTÚRA SLUŽIEBŠTRUKTÚRA SLUŽIEB

•UBYTOVACIE   
STRAVOVACIE
•OBCHODNÁ SIEŤ
•OSTATNÉ SLUŽBY
•MOŽNOSTI NÁKUPU
•KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ 
MOŽNOSTI
•JEDNORÁZOVÉ SPOLOČ. 
AKCIE A ATRAKCIE 

INF. SYSTÉM
MIESTNA SPRÁVA
POLÍCIA

INF. SYSTÉM
MIESTNA SPRÁVA
POLÍCIA

•STÁLE
•SEZÓNNE

ŠTRUKTÚRA SLUŽIEB

•UBYTOVACIE   
STRAVOVACIE
•OBCHODNÁ SIEŤ
•OSTATNÉ SLUŽBY
•MOŽNOSTI NÁKUPU
•KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ 
MOŽNOSTI
•JEDNORÁZOVÉ SPOLOČ. 
AKCIE A ATRAKCIE 

INF. SYSTÉM
MIESTNA SPRÁVA
POLÍCIA

DOMÁCI, ZAHRANIČNÍDOMÁCI, ZAHRANIČNÍ

•JEDNOTLIVEC
•BEZDETNÝ PÁR
•RODINA S DETMI

DOPRAVNÝ PROSTRIEDOKDOPRAVNÝ PROSTRIEDOK

•OSOBNÉ AUTO
•AUTOBUS
•VLAK
•CYKLOTURISTA

•PEŠÍ TURISTA

DOMÁCI, ZAHRANIČNÍ

•JEDNOTLIVEC
•BEZDETNÝ PÁR
•RODINA S DETMI

DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK

•OSOBNÉ AUTO
•AUTOBUS
•VLAK
•CYKLOTURISTA

•PEŠÍ TURISTA

•VÝROBA, 
OBCHOD, 
SLUŽBY
•ODVOZ 
PEVNÉHO 
ODPADU
•KOMPOST-
OVANIE
•OSOBNÉ 
AUTÁ A 
DODÁVKY
•VEREJNÁ 
DOPRAVA

VODNÝCH 
TOKOV
•PEVNÝ 
ODPAD

Prameň: AISET, str. 15





•• Organiza čná štruktúra → dobrovo ľnos ťOrganiza čná štruktúra → dobrovo ľnos ť
–– Klub československých turistovKlub československých turistov

19211921 -- Krásy SlovenskaKrásy Slovenska
19271927 -- Slovenská komisia (Poprad) => Slovenská komisia (Poprad) => 

dominantný DCRdominantný DCR

•• 19211921-- Slovenský cudzinecký zväz → ZCRSlovenský cudzinecký zväz → ZCR

19281928-- ZAČIATOK DISKUSIEZAČIATOK DISKUSIE
ZÁKON O CESTOVNOM RUCHUZÁKON O CESTOVNOM RUCHU

-- Návrh vypracovalo ministerstvo obchodu Návrh vypracovalo ministerstvo obchodu 





Oddelenie pre CR 
Ministerstvo 

hospodárstva

Riaditeľstvo štátnych 
kúpeľov v BA

„ ... postaviť na nohy 
organizáciu, ktorá by 
ihneď, akonáhle budú 
dané predpoklady pre 
normálny CR, vedela kúpeľov v BA

Kancelária propagácie 
Slovenska v Prahe

Slovaktour BA

normálny CR, vedela 
získať a dopravovať do 
slovenských kúpeľov a 

letovísk hostí, od 
príchodu ktorých závisí 

existencia tisícok 
jednotlivcov a veľká časť 

národného dôchodku 
Slovenska.“



•• Riadite ľstvo pre cestovný ruchRiadite ľstvo pre cestovný ruch
( ( VlVl. nariadenia č. 199/1939 . nariadenia č. 199/1939 slsl. z. a č. . z. a č. 
101/1940 101/1940 slsl . z.). z.)101/1940 101/1940 slsl . z.). z.)

•• DefiníciaDefinícia : Záujemca o cestovný ruch: Záujemca o cestovný ruch
minister minister -- vyhláškavyhláška



Za záujemcov na CR sa považovali napr.:

zdroj:  Ekonomické revue



•• Miestny zbor pre CR Miestny zbor pre CR 
(obec, viac obcí)

•• Oblastný zbor pre CR Oblastný zbor pre CR 
(viac Miestnych zborov)

Výsledok

Slovakotour





jana.pitekova@umb.sk

Martin Tkáč ©


