
 „POCHOPILA SOM, ŽE MY, PREDSTAVITELIA UNIVERZÍT A VYSOKÝCH ŠKÔL, MÁME ŠANCU 
MENIŤ SVET K LEPŠIEMU,  AK DOKÁŽEME KOMUNIKOVAŤ S POLITICKÝMI LÍDRAMI 
A LÍDRAMI PROFESIONÁLNYCH INŠTITÚCIÍ  A ARGUMENTOVAŤ TAK, ABY NÁS POČÚVALI“.  
 
Rozhovor s pani prof. Ing. Martou Orviskou, PhD. 
 

Vážená pani profesorka, minulý týždeň (11. októbra 
2016) ste sa za Slovensko ako jediná účastníčka  
z akademického prostredia zúčastnili  významného 
podujatia European Tourism Forum 2016. Môžete nám 
bližšie priblížiť toto podujatie? 
 
European Tourism Forum - Európske fórum 
cestovného ruchu  je  označované ako najvýznamnejšie 
európske podujatie,  na ktorom sa diskutujú najnovšie 
trendy a výzvy v oblasti cestovného ruchu. Je častokrát 
platformou pre neformálne rozhovory ministrov krajín 
Európskej únie  v predmetnej oblasti.  Európske fórum 
cestovného ruchu  je každoročne  organizované 
Európskou komisiou  v spolupráci s krajinou 
predsedajúcou   Rade EÚ v druhej polovici 
kalendárneho roka.  15. ročník tohto podujatia  sa 
uskutočnil 11. októbra v Bratislave. Hlavnými témami 
diskusie boli  otázky zdaňovania, kolaboratívnej 
ekonomiky a digitalizácie v odvetví, ale aj 
bezpečnostnej situácie v Európe.   

 
Moderovali ste  Panel 1. Čo bolo jeho náplňou a kto v ňom vystupoval? 
 
Náš diskusný panel ponúkol priestor na komunikáciu o vplyve zdaňovania na konkurencieschopnosť  

európskeho cestovného ruchu. Diskusia a vystúpenia panelistov  boli  zamerané predovšetkým na  

otázky vplyvu zdaňovania na podporu investícii do cestovného ruchu a   vnímaný  prospech  zo 

znížených sadzieb DPH na vybrané aktivity cestovného ruchu, vrátane  osobitnej schémy DPH pre 

cestovné kancelárie.  Panelistami boli   vedúce osobnosti svetovej a európskych profesionálnych 

inštitúcií -  pani Helen Marano – senior vice-prezident World Travel and Tourism Council (WTTC),  

pani Susanne Kraus-Winkler – prezidentka Europeans hotels, Restaurants and Cafés Association 

(HOTREC), pán Tim Fairhurst –  vedúci stratégie a politiky European Tourism Association (ETOA) ako 

aj  expert Európskej komisie  pre oblasť daňovej a colnej únie pán Arne Kubitza z   DG 

TAXUD/Directorate General for Taxation and Customs Union.  

Je potrebné si uvedomiť, že v  súčasnom období je skutočne nevyhnutné komunikovať  otázky 
zdaňovania aj v špecifickom odvetví, akým je cestovný ruch, nakoľko ide o odvetvie, ktoré je 
významné  nielen svojim počtom malých a stredných podnikov, ale aj počtom zamestnancov 
a podielom na HDP v krajinách Európskej únie.  Podľa dokumentov Európskej komisie a  WTTC  v roku 
2014  v odvetví cestovania  a cestovného ruchu bolo podporených  33,5 milióna pracovných miest 
a príspevok  tohto odvetvia  pre tvorbu  HDP predstavoval 9,3 %.  DO roku 2025 sa očakáva  rast na 
9,9%. Cestovný ruch je významným odvetvím aj z hľadiska obchodnej bilancie pre EÚ ako celok, 
keďže mnoho turistov prichádza do EÚ z nečlenských krajín.  Z hľadiska kvality cestovného ruchu je 
kľúčová infraštruktúra cestovného ruchu – verejná i súkromná. Daňové príjmy môžu byť zdrojom 
financovania verejnej infraštruktúry, ale tiež môžu znížiť motiváciu pre súkromné investovanie. Toto 
je jeden z kompromisov, ktorý musíme zobrať do úvahy. Zdaňovanie má vplyv na ceny  v odvetví 

http://etf2016.sk/speakers/


cestovného ruchu.  Kľúčové otázky, ktoré je potrebné diskutovať a riešiť   sa týkajú práve zdaňovania 
a jeho dopadu na konkurencieschopnosť, investovanie a priaznivé podnikateľské prostredie.  Okrem 
iných daní je z tohto pohľadu významná práve daň z pridanej hodnoty a  s ňou súvisiace dôsledky 
bremena vyvolaných nákladov na  podnikateľské subjekty, ale aj existujúca  vysoká  úroveň daňových 

podvodov.  Existuje potreba  reformy systému, ktorý zohľadní  aj  evolúciu technológií a činností. 
 
 
Čo zo záverov rokovania Vašej sekcie vyplynulo? 
 
Na rokovaní našej sekcie boli diskutované vyššie uvedené oblasti.  Bolo by naivné očakávať nielen od 
diskusie v našom paneli, ale aj  od jednodňového  politicko-expertného stretnutia   odpoveď na  
konkrétnu otázku,   napríklad  -  či vôbec a o koľko percent by mala byť znížená DPH  v  reštauračných 
službách  na Slovensku.  V mojom záverečnom slove  som upozornila na tri  významné skutočnosti  
v predmetnej oblasti.  Po prvé,  cestovný ruch je spojený s významnými externalitami.  Cestovanie 
rozširuje poznanie, pomáha viac pochopiť krajiny, ľudí a odlišnú kultúru, čo je veľmi dôležité  práve 
v súčasnom období vývoja Európskej únie, ktorá je úniou  rozdielnych   štátov s rôznou úrovňou 
sociálno-ekonomického, politického, inštitucionálneho  i  kultúrneho vývoja.    Po druhé, podľa môjho 
názoru si niektoré otázky, napríklad o  vplyve zdaňovania na investovanie v oblasti cestovného ruchu  
vyžadujú serióznu ekonomickú a ekonometrickú analýzu. A napokon, všetky dane sú spojené 
s distorznými nákladmi, avšak súčasná situácia vo verejných financiách v mnohých krajinách si 
vyžaduje tlak na rast zdrojov financovania potrebných  verejných výdavkov, a teda aj absolútnu 
nevyhnutnosť rastu daňových príjmov.  
 
Považujem za významne pozitívny moment, že na platforme, akým Európske fórum cestovného 

ruchu je,  vedúci politickí lídri a vládni predstavitelia, ako aj vedúce osobnosti  národných 

i nadnárodných profesionálnych neakademických inštitúcií a výborov  komunikujú s predstaviteľmi 

akademickej sféry a uvedomujú si nevyhnutnosť takejto komunikácie.   Toto je jedna z ciest, ako 

môžeme  reálne prispieť k tomu, aby bol svet lepší a krajší. Verím, že začatá diskusia bude pokračovať 

a rovnako bude pokračovať aj  úspešná  a vzájomne prospešná spolupráca medzi  vládnymi  

inštitúciami, profesionálnymi organizáciami a zväzmi  i  našou  UMB v Banskej Bystrici.   

Pani profesorka, ďakujem za rozhovor.  

AV 

Viac informácií o podujatí 

http://etf2016.sk/speakers/

