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Udržateľný turizmus – nástroj pre rozvoj 

Cestovný ruch hýbe ekonomikou, ovplyvňuje zamestnanosť, vplýva na prírodu. Ako ďalej v tomto 

odvetví, ktoré by malo byť u nás jedno z najdôležitejších? 

Počet turistov v rámci celého sveta z roka na rok rastie. V roku 2016 prekročilo hranice štátov viac 

ako 1,2 miliardy cestujúcich. Odhaduje sa, že v roku 2030 toto číslo dosiahne hodnotu 1,8 miliardy 

cestujúcich. Európa ako kontinent je stále top destináciou, nielen pre domáce obyvateľstvo, ale aj pre 

cestujúcich z iných kontinentov. Vidieť to aj na neustálom raste počtu cestujúcich do Európy.  

Slovensko je súčasť tohto európskeho priestoru, má teda veľké predpoklady, aby rovnako ako iné 

krajiny Európy, ktoré sú pre turistov zaujímavé, čerpalo z tohto potenciálu a prilákalo k nám viac 

zahraničných návštevníkov. 

Hlavným mottom tohtoročného svetového dňa turizmu podľa UNWTO(Svetová organizácia 

cestovného ruchu) je Udržateľný turizmus, ktorý je zároveň nástrojom pre ďalší rozvoj. Udržateľnosť 

turizmu je potrebné sledovať predovšetkým v troch základných rozmeroch - ekonomickom, 

sociálnom a enviromentálnom. 

Cestovný ruch na Slovensku na Slovensku výrazne a pozitívne prispieva k napĺňaniu cieľov vo 

všetkých troch aspektoch. 

Ekonomický rozmer 

Cestovný ruch na Slovensku dáva prácu viac ako 300 000 obyvateľom tejto krajiny, pričom treba 

zdôrazniť, že ide často o regióny,  v ktorých nie sú rozvinuté iné priemyselné odvetvia a cestovný ruch 

je tak hnacou silou zamestnanosti a rozvoja týchto regiónov. Ročne vytvára tržby za viac ako 5 miliárd  

EUR,  čo je prínosom  hlavne pre ekonomiku Slovenska. Služby cestovného ruchu tvoria v prípade ich 

predaja zahraničných návštevníkom export.  Viac ako 60% výdavkov zahraničných návštevníkov  sú na 

kultúrne aktivity, nákupy, turistické atrakcie a ďalšie služby spojené s cestovaním.  

Sociálny rozmer 

Cestovný ruch je jedným z mála odvetví, ktoré dokázalo vytvárať nové pracovné miesta aj v období 

ekonomickej krízy.  Je odvetvím dôležitým z pohľadu sociálnej inklúzie. Generuje výrazne viac 

pracovných príležitosti pre mladých ľudí a ľudí s nízkou mierou kvalifikácie, alebo inou kvalifikáciou. V 

porovnaní s ostatnými  odvetviami je cestovný ruch  výrazným prvozamestnávateľom, vytvára 

množstvo príležitosti pre prvé zamestnanie aj pre ľudí bez odborného vzdelania. Viac ako 20% 

z celkového počtu zamestnancov tvoria mladí ľudia vo veku do 25 rokov. Cestovný ruch zamestnáva 

tiež výrazne viac žien, než je tomu v iných odvetviach. 

Enviromentálny rozmer 

Jedným z hlavných motívov rozhodnutia turistov pre dovolenku na Slovensku, je obrovský prírodný 

potenciál, výnimočná rozmanitosť flóra a fauny na Slovensku,  množstva prírodných atrakcií, 

bohatstvo termálnej či minerálnej vody, mierne počasie bez extrémnych výkyvov a prírodným 

katastrof. Všetky tieto prírodné danosti sú silnou motiváciou nielen pre domácich, ale predovšetkým 

pre zahraničných návštevníkov pre strávenie dovolenky na Slovensku. 



Tento obrovský ekonomický a sociálny potenciál cestovného ruchu ako odvetvia však nedokážeme 

dostatočne využiť a zhodnotiť. Podpora propagácie a prezentácie Slovenska je dlhodobá a neustála 

aktivita, v ktorej má štát nezastupiteľnú úlohu tak, ako vo všetkých európskych krajinách. Propagačné 

a prezentačné aktivity je nevyhnutné zlepšovať aj z dôvodu vysoko konkurenčného prostredia 

okolitých krajín. Udržateľný cestovný ruch na Slovensku by mal byť prioritou pre štát, vyššie územné 

celky, mestá aj obce. Ak chceme, aby počet turistov na Slovensku naďalej rástol a mali z neho 

prospech všetci zúčastnení, je nevyhnutné, aby štát zvýšil finančnú podporu na tieto aktivity, pretože 

ako ukazujú štatistiky a čísla, je to vysoko zhodnotená investícia. Zväz cestovného ruchu SR poukazuje 

aj na nevyhnutnosť vzniku organizácie, ktorá by tieto  činnosti  vykonávala. “Operatívne 

zabezpečovanie účasti na veľtrhoch, výstavách či iné propagačné aktivity nie je úlohou štátnej správy, 

preto návrhy k zriadeniu a fungovaniu takejto organizácie predložil Zväz cestovného ruchu SR 

ministerstvu dopravy,“ uviedol prezident zväzu Marek Harbuľák.  

Potenciál cestovného ruchu na Slovensku je výrazne vyšší, než sú jeho súčasné hodnoty. Ak berieme 

do úvahy súčasnú vyťaženosť ubytovacích zariadení na Slovensku, ktorá sa pohybuje na úrovni 30%, 

tak celkový prínos z ekonomiky a zamestnanosti je niekoľkonásobne vyšší ako sú súčasné hodnoty.  

Ďalší rozvoj  turizmu u nás však závisí od miery konkurencieschopnosti predovšetkým mikro a malých 

podnikov, ktoré cestovný ruch na Slovensku tvoria. V dobrých podmienkach pre rozvoj  podnikania 

v cestovnom ruchu má však Slovensko , v porovnaní so svojimi susedmi a priamymi konkurentmi,  čo 

doháňať.   

Najväčšie prekážky  z hľadiska zabezpečenia  udržateľnosti cestovného ruchu na Slovensku sú práve 

v oblasti ekonomickej a sociálnej. Podmienky pre podnikanie, predovšetkým pre mikro a malé 

podniky sú nevyhovujúce. Vysoká miera daňového zaťaženia v porovnaní s ďalšími európskymi 

krajinami (predovšetkým vysoká sadzba DPH) spôsobuje nedostatok prostriedkov na nevyhnutné 

investície, platy zamestnancov,  čím dochádza k znižovaniu konkurencieschopnosti slovenského 

cestovného ruchu.  Rekordné počty turistov zvyšujú aj tržby  v cestovnom ruchu, čo sa pozitívne 

podieľa aj na raste miezd v sektore. Napriek týmto pozitívam konštatujeme zvyšujúci sa nedostatok 

zamestnancov, kvalifikovaných i nekvalifikovaných. Z tohto dôvodu sú nevyhnutné zmeny 

v Zákonníku práce, čo súvisí najmä s väčším otvorením pracovného trhu. 

Fakty o cestovnom ruchu na Slovensku: 

- Dáva  prácu viac ako 300 000 zamestnancom na Slovensku. 

- Cestovný ruch a nadväzujúce služby tvoria ročne viac ako 5 miliárd  EUR v tržbách. 

- Viac ako 90% podnikov v cestovnom ruchu sú podniky do 50 zamestnancov. 

- Cestovný ruch je jedným z najväčších prvozamestnávateľov, viac ako 20% zamestnancov 

tvoria mladí ľudia do 25 rokov. 

- Podpora štátu na propagáciu a prezentáciu cestovného ruchu napriek rastúcim prínosom 

klesá, v súčasnosti tvorí len 0,001% z ročných tržieb v odvetví. 
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Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky združuje 15 organizácií zväzov, združení  a inštitúcií v cestovnom 
ruchu:  Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky- ZHR SR, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a 
cestovných agentúr – SACKA, Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov – LAVEX, 
Asociácia historických hotelov Slovenska- HHS, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky- SZVTA, 
Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu- SSSCR, Asociácia slovenských kúpeľov- ASK, Asociácia 
informačných centier- AICES, Tatry mountain resorts, a.s.- TMR, Ústav turizmu – ÚT, Región Vysoké Tatry – RVT, 
Bratislavská organizácia cestovného ruchu  – Bratislava Tourist Board (BTB), Asociácia zábavy a hier – AZAH, 
AQUAPARK Poprad, s.r.o., TRINITY Hotels, s.r.o. 

http://www.zcrsr.sk/

