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 Trendy CR

 Európska komisia – desať základných trendov 
ovplyvňujúcich CR (2003): demografia, voľný 
čas, zdravie, vzdelávanie, doprava, skúsenosti 
s cestovaním, životný štýl, udržateľný rozvoj, 
informačné technológie, istota a bezpečnosť

 Nové pohľady 2012: turisti menej cestujú - viac 
utrácajú, dopyt sa individualizuje, rast významu 
blogov/sociálnych sietí, rast on-line objednávok 
záujem o zdravotnícky a dobrodružný CR

 Aktuálne trendy: smart cestovanie, cestovanie 
sólo, hipsterská dovolenka, cestovanie bližšie   
k miestu bydliska (staycation), digitálny detox



Nové produkty v CR z pohľadu 
motivácie účastníka

 zdravotný CR (lekársky zákrok a starostlivosť)
 filmový CR (návšteva miest spojených s filmom)
 temný CR (návšteva miest spojených so smrťou, 

utrpením, nešťastím, ... napr. cintoríny, Sereď, ...)
 event CR (napr. OH, festival v K. Varoch, ETF, ...)
 gastronomický CR: motív - gastronomické zážitky;
    bio, fresh, miestny; trhy, múzeá (Múzeum obchodu      
    BA, gastro múzeum), kurzy varenia, gastro udalosti,    
    festivaly a akcie, napr. deň otvorených pivníc a pod. ...



Nové produkty z pohľadu potrieb 
cieľových skupín

 CR seniorov a osôb so zdravotným postihnu-
tím - dostatok voľného času, pobyty mimo sezóny, 
relatívny dostatok financií, často s CK, verní klienti

 CR zameraný na segment LOHAS (Lifestyle of 
Health and Sustainaibility) – udržateľnosť, zdravie, 
zodpovednosť, rešpekt k prírode i miestnej komunite

 CR „kóšer“ a „halal“ – rešpektovanie chovania a 
činností podľa židovského/islamského práva/zvyku;

    - trend dopytu po zdravej strave, čo spĺňajú košer 
      produkty – bez ohľadu na náboženstvo



Zdroj: World Tourism Organization (UNWTO)



 Cestovný ruch v číslach
Svetová organizácia cestovného ruchu 
(UNWTO), odhad 2010 - 2030
medzinárodné príjazdy o +3,3% ročne
v absolútnej hodnote ide o +43 mil. ročný 
nárast (v r. 1995 2010 28 mil.)
najrýchlejší rast medzinárodných príjazdov – 
rozvíjajúce sa krajiny Ázie, Latinskej Ameriky, 
strednej a východnej Európy, Stredomoria    
+4,9% až +4,4 %
Európa - nárast zo 475 na 744 mil. príjazdov



  Cestovný ruch v SR

Aktuálna štatistika 
tržby: ubytovanie za január - august 2016 
   nárast o 13,8 %  
tržby: reštaurácie a pohostinstvo za január - 
august 2016 nárast o 2,1 %
tržby: ubytovanie za august nárast o 17,2 %  
tržby: reštaurácie a pohostinstvo za august  
nárast o 2,8 %;
vnútorná spotreba CR 4,41 mld. Eur (satelitný účet)



  Sekcia cestovného ruchu

 Národný systém kvality – ukončené školenie 
školiteľov a hodnotiteľov; 21 subjektov 
prihlásených na certifikáciu (www.mindop.sk)

 Dotácie – MDVRR SR vyplatilo 4,237 mil. Eur
 Vzdelávanie odborníkov v CR na úrovni SŠ vo 

všetkých krajoch v spolupráci s VÚC - duálne 
vzdelávanie

http://www.mindop.sk/


   Sekcia cestovného ruchu
 Branding krajiny - spolupráca na novej značke 

Slovenska „Good Idea Slovakia“ „Dobrý nápad 
Slovensko“ (Peter Sagan)

 https://www.mzv.sk/ministerstvo/verejna_dip
lomacia-branding_slovenska

 Pasportizácia legislatívneho zaťaženia 
vybraných okruhov subjektov cestovného 
ruchu

https://www.mzv.sk/ministerstvo/verejna_diplomacia-branding_slovenska
https://www.mzv.sk/ministerstvo/verejna_diplomacia-branding_slovenska


  Legislatíva
 smernica EPaRady 2015/2302 z 25.11.2015 

o balíkoch cestovných služieb a spojených 
cestovných službách - gestor MH SR

 zákon č. 455/1990 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon)

 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP
 z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
 Z. č. 178/1998 Z. z. o predaji na trhoviskách 



 Cestovný ruch - potraviny
 z. č. 152/1995 Z. z. o potravinách
 Svetový deň potravín 16. októbra 2016
 podpora domácej výroby nákupom domácich 

výrobkov
 rast domácej spotreby                
  - vplyv na produkciu
                zamestnanosť   
                rozvoj regiónu 





  
  
  

 Ďakujem za pozornosť
   
   Ing. Marta Machurková, MDVRR SR
    sekcia cestovného ruchu  


