
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

dovoľujeme si Vás informovať, že  

10. novembra 2011 (štvrtok) o 13:00  

v posluchárni č. 7  

 sa koná vedecký seminár 

Seminar Academica Turistica, 

ktorý organizuje Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania. 

 

Téma: Možnosti oživenia cestovného ruchu na 

Slovensku v časoch globálnej hospodárskej krízy 

(referuje: prof. Gúčik) 

 

 

 

 Seminár SAT je určený nielen pracovníkom katedry a doktorandom, 

ale aj všetkým záujemcom. Vstup je voľný.  

Srdečne Vás vítame! 

Doktorandi 

 

 

 

 



Možnosti oživenia cestovného ruchu v časoch globálnej 
hospodárskej krízy 

Possibilities of Tourism Recuvery in the Time of Global 

Economic Recession 

 

1. Čo by sme mali vedieť o hospodárskej kríze? 

 

Aj Európu zachvátila vlna recesie a je prejavom je výrazné spomaľovanie európskej 

ekonomiky. Vyhliadky nie sú dobré nielen v USA, ale aj v eurozóne. Hospodárska krízy 

odhalila dlhy jednotlivých štátov. Krízový vývoj naštartovala hypotekárna kríza, po nej 

banková kríza a kríza zadlženosti obyvateľstva. Po tomto všetkom prišla na rad dlhová kríza 

štátov, ktorú nedokážu zvládnuť USA, Európska únia, ani Slovensko.  

Príčinou súčasnej globálnej krízy je aj nevídaná príjmová polarizácia. Až 90 % bohatstva 

vlastní len 5 % obyvateľstva a pritom až 78 % obyvateľstva má podpriemernú mzdu, z toho 

36 % ľudí má hrubú mzdu len 460 eur. Sklon k spotrebe nás nabáda, aby sme chceli viac, než 

môžeme mať, preto si berieme pôžičky a zadlžujeme sa. Sklon k sporivosti nás vyzýva, aby 

sem boli vďační za to, čo môžeme mať.   

Štáty v snahe získať dodatočné príjmy pristúpili k zvyšovaniu daní a k zavádzaniu nových 

druhov daní. Veľké problémy sú v eurozóne. Neudržateľná je ekonomická situácia v Grécku, 

Portugalsku a Írsku. Ďaleko od toho nie je ani Španielsko a Taliansko.  Príčinou nie sú 

finančné trhy, ale zlé nakladanie s verejnými financiami. Štáty, aby vykryli deficit štátneho 

rozpočtu vydali dlhopisy, ktoré nie sú schopné splatiť. Nielen štáty potrebujú obrovské 

pôžičky, aby odvrátili bankrot, ale aj rodiny sa snažia prežiť a obmedzujú svoje výdavky na 

zabezpečenie životu nevyhnutných statkov a služieb. A to sme iba na začiatku dlhodobej 

recesie, ktorá podľa slovenských ekonómov potrvá ďalších 7 až 10 rokov.  

Vývoj globálnej ekonomiky je nepriaznivý. USA pred bankrotom zachránilo zvýšenie 

dlhového stropu a vláda sa zaviazala, že bude redukovať verejné výdavky. Krajiny eurozóny 

zachraňujú Grécko poskytnutím ďalšej pôžičky. Toto však problém krajiny nerieši, iba 

odďaľuje agóniu. Len dva roky po zavedení eura ako národnej meny na Slovensku, štát neplní 

jedno z maastrichtských kritérií týkajúce sa deficitu verejných financií. Podľa predbežných 

údajov Eurostatu deficit slovenských verejných financií v roku 2010 bol 7,9 % HDP 

(kritériom sú 3 % HDP, pritom verejný dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP).  

Čo je možné očakávať? Krízu globálnej spotreby bude sprevádzať kríza sociálnych otrasov 

ako dôsledok sociálnej nerovnosti a chamtivosti veľkých firiem a nezamestnanosti. Mnohé 

rodiny v súvislosti s recesiou urobili opatrenia na znižovanie výdavkov rodinných rozpočtov. 

To sa nezaobišlo ani bez krátenia výdavkov na cestovný ruch. Musíme pamätať na to, že 

cestovný ruch, resp. potreby uspokojované v cestovnom ruchu patria do skupiny menej 

nevyhnutných potrieb. Rodiny krátia svoje výdavky aj na stravovanie a zábavu 

v pohostinských zariadeniach. 

 

2. Existujú ešte možnosti oživenia cestovného ruchu? 

 

Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO a Svetová rada pre cestovný ruch WTTC  

sú presvedčené o tom, že sektor cestovného ruchu má významné postavenie v hospodárskom 



raste, pri vytváraní pracovných miest a pri zabezpečení trvalého rozvoja. V súčasnosti sektor 

cestovného ruchu priamo alebo nepriamo vytvára 3 až 5 % svetového HDP, podieľa sa 30 %-

ami na svetovom exporte služieb a 7 až 8 %-ami pracovných miest vo svetovej ekonomike. 

Vytváraním udržateľných podnikov a pracovných miest, cestovný ruch poskytuje pracovnú 

istotu pre milióny ľudí vo svete. Významný je prínos cestovného ruchu ako faktor 

ekonomického rastu rozvojových krajín. UNWTO a WTTC sú presvedčené, že cestovný ruch  

môže splniť jedinečnú úlohu pri budovaní udržateľného a vyváženého globálneho rozvoja. 

V roku 2011 sa obrátili na predstaviteľov štátov a ich vlády vo svete, aby akceptovali význam 

cestovného ruchu pre riešenie súčasných problémov vo svete.  

S cieľom oživenia cestovného ruchu vypracovala UNWTO dokument o riadení 

a smerovaní cestovného ruchu v časoch globálnej hospodárskej krízy (Cestovná mapa na 

oživenie). Tento dokument určený svetovým osobnostiam a tým, ktorí rozhodujú o 

stimulovaní globálneho hospodárstva s cieľom ukázať, že sektor cestovného ruchu môže 

prispieť k vytváraniu nových pracovných miest, stimulovať ekonomický rast a posilňovať 

rozvoj. Ide o súbor strategických opatrení troch vzájomne prepojených pilierov – pružnosť, 

stimulovanie a tzv. zelené hospodárstvo. 

Pružnosť sektora je nevyhnutné spájať s udržaním pracovných miest a podporou sektora, 

orientáciou na trhu, posilnením partnerstva  medzi verejným a súkromným sektorom, podporu 

inovácií a technológií, posilnením regionálnej a medziregionálnej pomoci. Pritom je 

nevyhnutné: 

- brať do úvahy, že cestovný ruch ako ekonomická činnosť poskytuje pracovné miesta 

nielen v cestovnom ruchu, ale aj v nadväzných odvetviach s rôznou kvalifikačnou 

náročnosťou. Počet pracovných miest vytvorených v cestovnom ruchu sa každých 10 až 

15 rokov zdvojnásobil. V čase recesie je nevyhnutné, aby vlády podnikli kroky na 

udržanie zamestnanosti a potrebnej kvalifikačnej štruktúry. Osobitnú pozornosť je 

potrebné venovať potrebám malých a stredných podnikov; 

- monitorovať a analyzovať meniace sa trendy, včas na ne reagovať a tak udržať svoju 

konkurencieschopnosť. To predpokladá zlepšiť spoluprácu, výskum a výmenu informácií 

medzi verejným a súkromným sektorom, medzinárodnými organizáciami a vzdelávacími 

inštitúciami. To zároveň predpokladá nielen lepšiu analýzu údajov, transfer informácií 

a využívanie know-how  cestovného ruchu na národnej, regionálnej a medzinárodnej 

úrovni; 

- posilňovať partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom zachovať 

existujúce a vytvárať nové pracovné miesta, racionalizovať procesy a zvýšiť 

produktivitu. S cieľom dosiahnutia synergického efektu na národnej, regionálnej 

a medzinárodnej úrovni je potrebné, aby sa tak dialo nielen v sektore cestovného ruchu, 

ale aj v iných odvetviach. Pritom treba pamätať na to, že pri  redukovaní bariér rastu 

majú konkurenti často spoločné ciele; 

- zavádzať inovácie v cestovnom ruchu pri adaptovaní sa na nové udržateľné hospodárske 

podmienky. Z hľadiska podpory cestovného ruchu sú nevyhnutné inovácie hraničných 

systémov, elektronické víza, riadenie leteckej a pozemnej dopravy, prehustenej 

premávky, ale aj znižovanie produkcie odpadu a využívanie energeticky efektívnych 

technológií. Z tohto hľadiska je nevyhnutné podporiť uplatňovanie inovatívnych 

postupov a využívať moderné technológie, finančne podporovať budovanie kapacít 

v rozvojových krajinách a podporiť malé a stredné podniky, aby mohli využívať výsledky 

technologického pokroku; 

- posilňovať regionálnu a medziregionálnu pomoc, lebo v čase hospodárskej recesie má 

dopyt tendenciu presunúť sa bližšie k domovu, lebo s uplatnením domácich stimulov je 

možné dosiahnuť výhodnejšie rozloženie nákladov. To sa vzťahuje aj na propagáciu 

vnútri a medzi regiónmi. V tejto súvislosti je potrebné venovať pozornosť liberalizácii 



dopravy, rušeniu vízovej povinnosti, zmierňovaniu daňovej záťaže a znižovaniu hustoty 

leteckej premávky. 

Stimulovanie sa spája s vytáraním nových pracovných miest najmä v malých a stredných 

podnikoch, zaradením cestovného ruchu do stimulačných a infraštruktúrnych programov, 

revidovaním daňových a vízových bariér rastu, zlepšením marketingu cestovného ruchu, 

a začlenením cestovného ruchu do pomoci na podporu obchodu a rozvoja. Pritom je 

nevyhnutné: 

- stimulovať vytváranie nových pracovných miest najmä v malých a stredných podnikoch 

poskytovaním úverov (vrátane mikroúverov), poskytovaním pôžičiek a organizovaním 

školení na získanie potrebnej kvalifikácie prostredníctvom špecifických mechanizmov 

alebo špecifického zamerania všeobecných programov na cestovný ruch. Osobitnú 

pozornosť pritom venovať odborným vzdelávacím programom pre cestovný ruch 

s dôrazom na informačné a komunikačné technológie, zelené produkty, služby a činnosti 

spojené s podporou kvality; 

- zaradiť cestovný ruch do stimulačných programov zameraných na znižovanie daní, 

podporu exportu, zamestnanosti a rekvalifikácie. Prínosom pre rozvoj cestovného ruchu 

sú investície do infraštruktúry, pretože majú vplyv na pracovné miesta v stavebníctve 

a nadväzných odvetviach. V tejto súvislosti treba spomenúť vysokorýchlostné vlaky, 

prístavy, letiská, stanice, diaľnice, ako aj ekologicky udržateľnú obnovu hotelov, 

zariadení a atraktivít cestovného ruchu;  

- zvážiť možnosť dočasných daňových úľav cestujúcim a zainteresovaným dopravným 

organizáciám, ak nie je možné dosiahnuť ich trvalé zníženie. Všade tam, kde je to možné, 

by sa mali udeliť výnimky z vízových poplatkov, zjednodušiť alebo zrušiť vízové 

požiadavky, uplatniť elektronické víza. Vytváranie podmienok pre zjednodušenie 

cestovania je možné aj cestou intraregionálnej spolupráce;  

- zlepšiť propagáciu cestovného ruchu využitím internetu a multimédií a v tejto súvislosti 

preskúmať možnosti partnerstva a regionálnej spolupráce pri propagovaní národných 

aktivít zameraných vrátane využitia významných športových a kultúrnych podujatí na 

podporu exportu; 

- rozvojovú pomoc pre cestovný ruch využiť na podporu budovania kapacít, transfer 

technológií a zelenú infraštruktúru vrátane nových pracovných miest v ekonomicky 

najmenej rozvinutých krajinách, a to aj so zreteľom na zabezpečenie ekologicky čistého 

rozvoja na základe rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách (UNFCCC).  

Prechod na tzv. zelené hospodárstvo predpokladá nielen vytváranie pracovných miest, ale 

aj školenie na zabezpečenie potrebnej kvalifikácie, efektívne reagovanie na klimatické zmeny, 

integrovanie cestovného ruchu do stratégií zeleného hospodárstva, posilnenie investícií do 

infraštruktúry, ako aj propagáciu kultúry zeleného cestovného ruchu. Pritom je nevyhnutné 

najmä: 

- posilnenie a zabezpečenie zamestnanosti v udržateľných aktivitách zameraných na zelené 

programy vrátane poskytovania príslušných školení. Tento cieľ presadzovať 

v rozvojových krajinách tak, aby bol finančné dostupný a prakticky realizovateľný. Za 

dôležité sa pritom pokladajú odborné školenia, dobrovoľnícka činnosť a koordinácia so 

zelenými školiacimi programami cestovného ruchu;  

- zachovanie uhlíkovej neutrality v cestovnom ruchu, ktorý by mal dodržiavať záväzky 

vyplývajúce z klimatických zmien a dohodnuté zmluvnými stranami UNFCCC. V tejto 

súvislosti ide o finančnú pomoc a nízkonákladový transfer technológií pre 

najchudobnejšie ekonomiky. Stratégie a systémy financovania by mali napomôcť 

zabezpečeniu nízkouhlíkovej dopravy a ubytovania a pri využívaní zelených technológií;  

- zaradenie cestovného ruchu do stratégií zeleného hospodárstva na národnej, regionálnej 

a medzinárodnej úrovni vrátane programov zelených investícií, ako aj opatrení pri 



plánovaní, obstarávaní a efektívnom využívaní palív a programov využívania 

obnoviteľnej energie; 

- dopravnú infraštruktúru (diaľnice, vysokorýchlostné vlaky, letiská, prístavy a systémy 

riadenia leteckej premávky) a budovy zaradiť k základným cieľom zelenej politiky 

a investícií do infraštruktúry zeleného cestovného ruchu. Odolnosť voči klimatickým 

zmenám a udržateľný dizajn sa majú uplatňovať aj v prípade hotelov, ďalších zariadení 

a atraktivít cestovného ruchu; 

- zvýšiť povedomie o udržateľnom cestovnom ruchu a stimulovať premenu výrobných 

a spotrebných modelov na zelené hospodárstvo, najmä dosiahnuť zmenu v očakávaniach 

verejnosti a zabezpečiť účasť sektora na programoch environmentálnej certifikácie. 

Cestovný ruch má byť nielen popredným nositeľom zmien v poňatí produktov a služieb, 

ale má v tomto smere vyvíjať aj komunikačné aktivity v internom i externom prostredí. 

 

    Súbor odporúčaní, ktoré predložila UNWTO má globálny charakter a je nevyhnutné ich 

primerane implementovať do politiky cestovného ruchu jednotlivých štátov. To však nie je 

jediný súbor odporúčaní na prekonanie dôsledkov globálnej hospodárskej krízy v cestovnom 

ruchu. Špecifický súbor opatrení na boj s recesiou musia vytvoriť podnikateľské subjekty 

v sektore cestovného ruchu, t.j. v odvetviach ponúkajúcich špecifické tovary a služby a tovary 

a služby súvisiace s cestovným ruchom.    
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Účastníkom Seminara Academica Turistica 

 

Rešpektovaním uvedených zásad môže cestovný ruch prispieť k vytváraniu nových 

pracovných miest a k hospodárskemu oživeniu v zložitom období globálnej hospodárskej 

krízy aj na Slovensku? 

 

Prosím, aby ste svoje námety do diskusie zamerali na: 

- úlohy orgánov štátnej správy a územnej samosprávy v cestovnom ruchu, 

- podnikateľskej sféry, odvetvových zväzov a asociácií cestovného ruchu,  

- vedecký výskum a vzdelávanie pre cestovný ruch.  

Výsledky budeme publikovať v časopise Ekonomická revue cestovného ruchu. 

 

 

28. 9. 2011 

M. Gúčik 

 


