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ÚVOD 

 

Cestovný ruch je medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry 

hospodárstva, priemyslu, obchodu a služieb, financií, dopravy, regionálneho rozvoja, 

kultúry, zdravotníctva, vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia, lesného a 

vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, zamestnanosti, vytvárania nových 

pracovných miest a pôsobnosti samospráv. Rozvoj cestovného ruchu priaznivo 

ovplyvňuje regionálny rozvoj, zamestnanosť a úroveň života obyvateľstva. 

Cieľom práce je na základe analýzy primárnej a sekundárnej ponuky obce Liptovská 

Teplička zistiť predpoklady a bariéry rozvoja cestovného ruchu v obci. Objektom 

skúmania je obec Liptovská Teplička, predmetom skúmania je cestovný ruch v obci. 

Obec sa nachádza v okrese Poprad na severe Slovenska. Vyznačuje sa bohatou 

primárnou ponukou cestovného ruchu, ktorú tvorí prírodný potenciál ale aj kultúrne 

pamiatky a organizované podujatia. Rozvoj cestovného ruchu môžeme pokladať za 

jednu z priorít obce.   

Práca je rozčlenená na štyri kapitoly. V úvode si predstavíme obec Liptovská 

Teplička, následne zanalyzujeme jej primárnu a sekundárnu ponuku a následne 

zhodnotíme predpoklady a bariéry rozvoja cestovného ruchu v obci.  
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1. Charakteristika obce Liptovská Teplička 

 

Liptovská Teplička je rázovitá podhorská obec, ktorá sa nachádza v Prešovskom 

kraji na severnom úpätí Nízkych Tatier s nadmorskou výškou 920 m n. m. Počet 

obyvateľov k 31. 12. 2020 bol 2 419 obyvateľov. S katastrálnym územím 9 686 ha a s 

vyše šesťdesiat kilometrovou hranicou patrí k najväčším dedinám na Slovensku. 

Územie obce je okrem iného na rozhraní Tatranského národného parku a Národného 

parku Nízke Tatry, čomu prináleží nielen členitý terén, ale aj veľké rastlinné, živočíšne 

a vodné bohatstvo. V obci sa preto nachádzajú aj ochranné pásma vodných zdrojov 1. 

a. 2. stupňa Podtatransko-spišskej vodárenskej sústavy. Obec je obklopená aj 

nádhernou prírodou údolia Čierneho Váhu a charakteristická ľudovými tradíciami. Nad 

obcou sa týči vrch Kráľova hoľa. Obec ponúka výborné podmienky na turistiku, 

cykloturistiku a v zime výborné podmienky na zjazdové a bežecké lyžovanie.  

Dejiny Liptovskej Tepličky sú neoddeliteľne späté s históriou regiónu zvaného 

Liptov, ktorý sa rozprestiera v údolí horného toku Váhu. Najstaršia písomná zmienka o 

obci pochádza z roku 1634. Dedinu založili goralskí horali z pomedzia hornej Oravy 

a Kysúc a názov bol odvodený od nikdy nezamŕzajúceho potoka Teplica. Ako sa píše 

v stredovekých  prameňoch, kedysi sa obec volala „Tepličanska“ a začiatkom 

dvadsiateho storočia dostala príznačný prívlastok „Liptovská“. Dvojslovný názov 

Liptovská Teplička sa používa dodnes. 

Spočiatku mali obyvatelia obce právo poľovať na divú zver a loviť ryby na základe 

tzv. šoltýskeho práva. Neskôr klčovali lesy a takto získané pozemky používali ako 

pastviny a ornú pôdu. Hlavným zdrojom finančných príjmov obyvateľov bolo 

drevorubačstvo, poľnohospodárska produkcia a živočíšna výroba. Životná úroveň 

obyvateľstva v drsnom horskom prostredí bola pomerne nízka. V chladnom horskom 

prostredí obce bolo okrem zemiakov veľmi ťažké, priam nemožné, niečo vypestovať. 

Situácia často zhoršovali živelné pohromy a epidémie. Neprajné pomery sa odrážali aj 

v duchovnom živote, kedy obyvatelia hľadali útechu a nádej v modlitbách. V roku 1706 

v obci postavili drevený kostol, ktorý zasvätili svätému Jánovi Krstiteľovi. Stavbu 

nahradil v roku 1759 murovaný kostol. Prvý údaj o miestnej konfesionálnej škole, ktorá 

poskytovala najzákladnejšie školské vzdelanie je z roku 1766. 
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2. Primárna ponuka cestovného ruchu v obci Liptovská Teplička 

 

Primárna ponuka je motívom účasti na cestovnom ruchu. Z geografického hľadiska je 

označovaná aj ako lokalizačné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Tvoria ju 

predovšetkým prírodné pamiatky a antropogénna ponuka. Do antropogénnej ponuky 

zaraďujeme kultúrno-historické pamiatky a organizované podujatia. 

 

2.1.  Kultúrno-historické pamiatky 
 

Návštevníka obce zaujme najmä nezameniteľná a zachovalá architektúra zrubových 

domov a stodôl. Okrem toho návštevníka zaujmú aj ďalšie unikáty ako zemiakové 

pivnice a terasovité polia, ktoré dotvárajú charakter vidieckeho života obyvateľov. 

Pôvodné drevené zrubové domy, ktoré sa budovali až do polovice minulého storočia, 

vytvárajú hustú a miestami nepravidelnú zástavbu. Keďže v minulosti sa stavebné 

pozemky nesmeli rozširovať na úkor ornej pôdy, obyvatelia sa snažili využiť na stavbu 

domov každú voľnú plochu. Dôsledkom toho sú v najstaršej časti obce veľmi úzke 

dvory, často len o veľkosti dostatočnej nato, aby sa do dvora zmestil naložený voz. 

Takáto hustá zástavba však so sebou priniesla riziko nekontrolovateľného šírenia 

požiarov.  

Aby pri prípadnom požiari neprišli obyvatelia o všetky zásoby, stavali na okraji obce 

stodoly. Dodnes má Liptovská Teplička na území Stodolišťa evidovaných 117 stodôl. 

Občania ich stále využívajú na hospodárske účely a obec ich využíva aj ako priestory 

výstav počas kultúrnych podujatí v Liptovskej Tepličke. V okolí Stodolišťa sa 

nachádzajú aj zemiakové pivnice, vodný prameň Škvrkovec, drevený amfiteáter a  

skalná vyvýšenina Turnička, odkiaľ je výhľad na celú obec. Atmosféru dotvára výhľad 

na terasovité políčka a Vysoké Tatry. 

Terasovité polia vznikli oraním do svahu a navršovaním skál, ktoré sa vyberali ako 

nežiadúce. Využívali sa na pestovanie zemiakov, obilnín a vyhotovenie sena.  Dodnes 

môžeme obdivovať pásy políčok siahajúcich k oblohe, pripomínajúce ,,schody do 

neba“. V súčasnosti ich obhospodarovaním udržiavajú niektorí občania a 

Poľnohospodárske podieliícké družstvo.  

Najväčšou zaujímavosťou obce je aj údajný európsky unikát – pivničky, ktoré sa 

nachádzajú medzi obcou a cintorínom. Ide o jednoduché pivnice na zemiaky, ktoré sú 

vyhĺbené kolmo do zeme. Dosahujú hĺbku približne 2,5 až 3 metre a majú hruškovitý 
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tvar, zužujú sa smerom hore. Pivnice sú prikryté strieškou z guľatiny, na ktorej je ešte 

vrstva hliny s mačinou. Strieška má mierny spád a podopierajú ju malé dvierka vsadené 

do stĺpikov. Vďaka vápencu, do ktorého sú pivničky vyhĺbené, a stabilnej teplote 2 až 

6 °C si zelenina (najmä zemiaky) po celý rok udrží pomerne dobrú kvalitu. Do jednej 

pivničky sa zmestí 30 a viac vriec zemiakov. Dodnes tieto unikátne pivničky slúžia 

svojmu účelu. Zachovalo sa celkom 419 zemiakových pivníc, ktoré svojim vzhľadom 

pripomínajú príbytky škriatkov a lákajú zvedavých turistov. Môžete ich poznať aj pod 

názvom “Slovenský Hobbitov“. 

Expozíciu historických fotografií a predmetov súvisiacich s históriou obce si môžete 

pozrieť v Teplickej izbe, ktorá sa nachádza na ulici Teplická 48. V súčasnosti sú 

v expozícií vystavené fotografie Mgr. Mira Jozefa Repku s názvom „70-te roky v 

Liptovskej Tepličke“. Okrem fotografií pána Repku, sa tu nachádza aj stála expozícia 

historických fotografií „Zo starej Tepličky“, ktorá je doplnená o autentické historické 

predmety. 

Pôvodne zariadená chalúpka – Teplický dom, je ukážkou tradičného vybavenia 

niekdajšej domácnosti horského roľníka. Zachovaná je napríklad typická pec, tzv. kopa. 

Vstupné do Teplického domu je dobrovoľné. Záujemcovia o prehliadku Teplickej izby 

a Teplického domu sa môžu objednať osobne alebo telefonicky na Obecnom úrade 

Liptovská Teplička. 

Ďalšou ukážkou tradičného ľudového bývania v Liptovskej Tepličke je dom Mons. 

Štefana Náhalku, ktorý sa nachádza na ulici Š. Garaja v blízkosti kostola. Mons. Štefan 

Náhalka bol významný rodák - rímskokatolícky kňaz, slovenský novotomistický filozof 

a teológ, významný exilový spisovateľ a dejateľ.  

Rímsko-katolícky kostol, nachádzajúci sa v obci, je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. 

Je to už druhý kostol v obci. Pôvodný drevený kostol z roku 1706 stál na inom mieste 

a po dostavení terajšieho murovaného kostola zanikol. Nový murovaný kostol postavili 

v barokovom slohu a vysvätili v roku 1759.  

 

2.2.  Prírodné pamiatky 
 

Náučný chodník „Okolím Liptovskej Tepličky“ je 6 km dlhá trasa s deviatimi 

zastávkami. Každá zo zastávok je venovaná inej pozoruhodnej oblasti – Národnému 

parku Nízke Tatry, mokradiam, lesom, Považskej lesnej železnici, faune, flóre a 

samozrejme aj tradičnému životu v obci. Trasa nie je náročná, výškový rozdiel medzi 
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najvyšším a najnižším bodom je niečo vyše 60 metrov. Trasa dvakrát prekračuje tok 

Čierneho Váhu a pokojným tempom ju turista prejde do 3 hodín. Začiatok chodníka je 

pri budove starej požiarnej zbrojnice. Celá trasa náučného chodníka je vytvorená tak, 

aby nepôsobila rušivo na prírodu. Trasa náučného chodníka vedie po pôvodných 

chodníkoch a pôvodných cestách. Časť náučného chodníka je v ochrannom pásme a 

časť je v NAPANT-e. 

Najznámejšie turistické trasy, vyznačené na turistických mapách, vedú z obce 

údoliami Čierneho Váhu a Ždiarskeho potoka na hlavný hrebeň kráľovohoľských 

Nízkych Tatier, a teda aj na vrch známej Kráľovej hole. Zelená značka vedie popri 

Čiernom Váhu a neskôr potoku Malý Brunov cez Záturňu a Lapinovú až na Kráľovu 

hoľu. Neznačenou lesnou cestou ,odbočkou zo zelenej turistickej značky, môžete 

vystúpiť popri Čiernom Váhu až k jeho prameňu. Modrá značka vedie údolím 

Ždiarskeho potoka okolo horárne Staníkovo, popod rozsiahle pasienky zvané 

Budnárka, až na hrebeň Nízkych Tatier. Odtiaľ môžete pokračovať po hrebeni Nízkych 

Tatier východným smerom na Kráľovu hoľu alebo na západ cez Veľkú Vápenicu do 

sedla Čertovice, prípadne môžete zostúpiť niektorou z odbočiek do Heľpy, Pohorelej 

alebo aj inam. Žltá turistická značka vedia po lúkach Doštianky, Smrečín, Panskej hole 

a napokon zostupuje okrajom Budnárky do Ždiarskej doliny, kde sa pripája na modrú 

turistickú značku. Náročnejší turisti môžu využiť na vysokohorskú turistiku nielen 

hrebene Nízkych Tatier, ale aj na severnej strane ležiace Vysoké Tatry. Navrhnuté sú 

už aj trasy pre cykloturistiku. 

Špecifický krasový terén v okolí Liptovskej Tepličky je tvorený ponormi, 

vyvieračkami, ponornými jaskyňami a jaskyňami, ktoré vznikli v tektonických 

puklinách. Jaskyne však nie sú verejnosti prístupné. 

 

2.3. Organizované podujatia 
 

Kultúrne dedičstvo obce sa zachovalo aj v podobe ľudového nárečia, zvykov, 

remesiel a folklóru. Nárečie Liptovskej Tepličky je na Slovensku jedinečné a stále sa 

používa. Spracované je v knižnej aj zvukovo-obrazovej podobe. O zachovanie folklóru 

a zvykov sa snaží detský folklórny súbor Turnička a folklórna skupina Tepličan, ktorá 

v obci pôsobí už od roku 1974. Tvorí ju tanečná a spevácka zložka, doprevádzaná živou 

ľudovou hudbou. V nadväznosti na udržiavanie tradícií a folklóru každoročne obec 

organizuje folklórne slávnosti, ktoré nesú názov Folklórne slávnosti pod Kráľovou 
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hoľou. Podujatie sa odohráva v prírodnom amfiteátri na Magadzíne, ako sa nazýva 

kopec nachádzajúci sa v obci. Festival je prehliadkou spevu, tanca a zvykov folklórnych 

skupín z celého Slovenska, najmä z regiónov Liptova, Spiša a Horehronia so 

zahraničnou účasťou a s pestrým sprievodným programom. Celý víkend sa nesie v 

znamení ukážok pôvodných tradícií, najmä prezentácie pôvodných remesiel, varením a 

ponúkaním tradičných jedál či predvádzaním krojov. Prezentácie pripravujú samotní 

obyvatelia obce, ktorí taktiež zdobia svoje dvory a domy.  

Hlavný program je doplnený o sprievodný program v podobe výstav fotografií, 

prehliadok Teplickej izby, prehliadok pivničiek, výstav unikátnych/ jedinečných 

prvkov z kroja, taktiež aj ukážky celých krojov z regiónu na bábikách. Zlatý klinec 

programu je nedeľný alegorický sprievod obcou. Miestni ale aj účinkujúci 

vystupujúcich folklórnych súborov spolu predvádzajú remeslá, nástroje, výrobky a 

tradičné jedlá. Sprievod prechádza starou časťou obce, kde návštevníkom slávností 

ponúkajú tradičnými domácimi jedlami a koláčmi po celej trase sprievodu. Slávnosti sa 

väčšinou konajú posledný júlový víkend a nedeľa je každoročne zahájená slávnostnou 

rímskokatolícku bohoslužbou za nositeľov tradícií na začiatku druhého dňa. 

Obyvatelia a priaznivci ľudových umení alebo športu sa stretávajú aj pri iných 

podujatiach. Najznámejšími z nich sú Malý štrbský maratón na trati Štrba - Liptovská  

Teplička a späť, Cyklomaratón Horal, Vynášanie Moreny, regionálna súťaž o najdlhší 

šúľanec a jedenie šúľancov na rýchlosť, sadenie májov, Deň ekologického 

hospodárstva a ďalšie. 

 

2.4. Iné zaujímavosti obce 
 

Pri vstupe do obce návštevníkov privíta drevený pamätník SNP - partizánska obec 

Liptovská Teplička, kaplnka svätého Jána Nepomuckého a vysunuté pracovisko 

NAPANT-u s malou expozíciou o krajine a Považskej lesnej železnici, ktorá niekedy 

obcou premávala. Odtiaľ je možné odbočiť na miestnu bio farmu Poľnohospodárskeho 

podielnického družstva Liptovská Teplička,  kde si môžete pozrieť výrobu syra, 

bryndze, syrových výrobkov a iných produktov, ako aj poľnohospodársky dvor, dojáreň 

a nakúpiť bioprodukty. Všetky výrobky majú Bio certifikát a prevažná časť výrobkov 

je ocenená značkou kvality SK GOLD. 
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3. Sekundárna ponuka cestovného ruchu v obci Liptovská Teplička 

 

Motívom účasti na cestovnom ruchu je primárna ponuka, avšak predpokladom 

rozvoja cestovného ruchu v cieľovom mieste je existencia sekundárnej ponuky. 

Sekundárna ponuka je tvorená supraštruktúrou, infraštruktúrou cestovného ruchu 

a všeobecnou infraštruktúrou.  

 

3.1. Supraštruktúra cestovného ruchu 
 

Návštevníci obce sa môžu počas svojho pobytu ubytovať v niektorom z penziónov 

nachádzajúcich sa v obci alebo súkromných privátoch, ktoré prenajímajú občania.  

Penzión Vikartovský mlyn sa nachádza v katastri 1 km od obce Liptovská Teplička 

na brehu Čierneho Váhu. Penzión ponúka ubytovanie v 12 izbách s vlastným sociálnym 

zariadením a celodenné stravovanie pre ubytovaných hostí.  Kapacita ubytovania je 40 

osôb. 

Penzión Dolinka poskytuje návštevníkom ubytovanie a stravovanie počas celého 

roka. Penzión ponúka ubytovanie v šestnástich 2 a 3 posteľových izbách, celková 

kapacita je 42 lôžok. Okrem ubytovania ponúka wellness, bowling a ďalšie služby.  

Penzión Teplička ponúka ubytovanie s kapacitou 17 lôžok. V tomto ubytovacom 

zariadení máte k dispozícii úschovňu lyží, salónik, terasu s grilom a záhradu. Pri 

ubytovaní sa nachádza detské ihrisko a bezplatné súkromné parkovisko.  

Penzión Váh sa nachádza priamo v centre obce. Svojou ubytovacou kapacitou 28 

lôžok patrí medzi najväčšie v obci. Reštaurácia, ktorá patrí k penziónu, ponúka 

polpenziu a plnú penziu pre ubytovaných hostí. 

 

3.2. Všeobecná infraštruktúra 
 

Liptovská Teplička je dopravne spojená dvoma štátnymi cestami 3. triedy. Cesta č. 

018147 prichádza od Štrby a Šuňavy, v Štrbe sa zároveň nachádza aj najbližší vjazd na 

diaľnicu D1. Druhá cesta č. 067016 vedie z Liptovskej Tepličky cez Vikartovce a 

Spišské Bystré smerom do Popradu. Mesto Poprad je najbližšie okresné mesto a cesta 

do Popradu z Liptovskej Tepličky trvá cca pol hodinu. Autobusovú dopravu cez Štrbu 

a Šuňavu zabezpečuje SAD Poprad, autobusové spojenie na ceste č. 067016 medzi 

Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami momentálne nezabezpečuje žiaden prepravca. 
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Najbližšia železničná stanica rýchlikov je v Tatranskej Štrbe vzdialená 19 km, 

najbližšie letisko je v Poprade vzdialené 27 km. 

Liptovská Teplička ponúka viacero možností športového vyžitia. K dispozícii je 

napríklad futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, workoutové ihrisko, betónová plocha 

na in-line, lyžiarske stredisko a taktiež výborné podmienky na letnú i zimnú turistiku. 

Lyžiarske stredisko Liptovská Teplička ponúka upravené lyžiarske zjazdovky, ktoré 

ocenia začínajúci aj pokročilí lyžiari. Stredisko má 3 vleky, z toho jeden školský a jeden 

detský. Kvalita zjazdových tratí je zabezpečovaná technickým zasnežovaním a 

pravidelnou úpravou zjazdoviek. V lyžiarskom stredisku sú pre lyžiarov k dispozícií 

požičovňa a servis lyží. Návštevníci strediska môžu využiť parkovanie zdarma priamo 

v areáli. Vďaka klimatickým podmienkam sa v lyžiarskom stredisku Liptovská 

Teplička lyžuje od decembra do marca. 
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4. Rozvoj cestovného ruchu v obci Liptovská Teplička 

 

Na základe analýzy primárnej a sekundárnej ponuky a SWOT analýzy určíme 

predpoklady a bariéry rozvoja cestovného ruchu v obci. 

 

4.1. SWOT analýza 

 

SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky podniku, v súvislosti s príležitosťami 

a ohrozeniami, ktoré sú na trhu. Metódu SWOT analýzy sme využili aj pri skúmaní 

cestovného ruchu v Liptovskej Tepličke. Zistené údaje zachytáva tabuľka 1 – SWOT 

analýza cestovného ruchu obce Liptovská Teplička.  

 

Tabuľka 1 SWOT analýza cestovného ruchu obce Liptovská Teplička 

Silné stránky Slabé stránky 

- Potenciál územia pre rekreáciu 

- Čisté životné prostredie 

- Chránené územie NAPANT-u 

- Zachované tradičné poľnohospodárstvo 

- Turistické chodníky a cyklotrasy 

- Náučný chodník okolím obce 

- Architektúra 

- Teplický dom, Teplická izba 

- Zachované tradície a zvyky 

- Tradičný folklór 

- Folklórne slávnosti 

- Koncová obec 

- Prísne opatrenia o ochrane územia 

- Zatvorenie lyžiarskeho strediska 

Smrečiny 

- Absencia reštaurácie 

- Zlý stav cestných komunikácií 

 

Príležitosti Ohrozenia 

- Vhodné podmienky pre rozvoj 

agroturizmu 

- Zlepšenie marketingu a propagácie obce 

- Modernizácia základnej technickej 

infraštruktúry 

- Využitie fondov EÚ na rozvoj obce 

- Rozšírenie cyklotrás a zimných 

bežeckých tratí 

- Znovuotvorenie lyžiarskeho strediska 

Smrečiny 

- Obnovenie prevádzky reštaurácie 

- Nedostatočný záujem o rozvoj územia 

- Nedostatok financií 

- Malý záujem investorov o obce 

- Znečistenie životného prostredia 

- Konkurencia okolitých obcí 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2021. 
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4.2. Predpoklady rozvoja cestovného ruchu 
 

Obec patrí veľkosťou katastra medzi najväčšie obce na Slovensku a až takmer tri 

štvrtiny územia katastra tvoria husté lesy, dokopy zaberajú až 6500 ha. Územie obce 

spadá do chránenej oblasti Národného parku Nízke Tatry a leží pod Kráľovou hoľou, 

čo z nej robí destináciu vhodnú pre turistiku. Obec vidí svoju výhodou aj v tom, že je 

koncovou obcou, vďaka čomu sú hodnoty hluku z dopravy veľmi nízke. Zdravé a čisté 

prostredie je najsilnejšou stránkou obce. Kultúrnym dedičstvom obce je folklór, 

remeslá, kroj, nárečie a rodáci. Pozoruhodná je ľudová architektúra zachovaná 

prostredníctvom viacerých zrubových domov, tradičnými stodolami a unikátnymi 

pivničkami. 

 

4.3. Bariéry rozvoja cestovného ruchu 
 

Za jednu z nevýhod môžeme pokladať vzdialenosť od ostatných obcí a miest, horšiu 

dostupnosť autobusovými spojmi, pričom najbližšia vlaková zastávka v Štrbe je 

vzdialená 19 km. Lokalitu obce v chránenom území, vnímame aj z negatívneho 

hľadiska, vzhľadom na prísne podmienky chráneného územia a náročné prírodne 

podmienky, ktoré majú za následok nedobudovanú technickú infraštruktúru. Tieto 

prísne opatrenia sa dotýkajú obce napríklad zákazom zimného posypu ciest soľou, ale 

taktiež sťaženou údržbou komunikácií, pretože pravidlá nedovoľujú častý zásah 

mechanizmov. Najväčším problémom obce z pohľadu cestovného ruchu je absencia 

reštaurácie. Stravovanie je ponúkané ubytovaným hosťom v penziónoch a penzión 

Dolinka ponúka stravu aj neubytovaným hosťom, ale ponuka nie je dostatočná. 

Reštaurácia v obci bola, no pre zlú ekonomickú situáciu je už rok zatvorená. Obec 

nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami aby dokázala podporiť otvorenie 

reštaurácie. Najväčší pokles dopytu, zo strany návštevníkov, obec zaznamenala v roku 

2011, kedy bolo zatvorené lyžiarske stredisko Smrečiny, ktoré sa nachádzalo na konci 

obce a ktoré bolo hlavným lákadlom pre návštevníkov v zimnom období. V roku 2013 

bolo na začiatku obce otvorené menšie lyžiarske stredisko SKI PARK Liptovská 

Teplička, to ale nedokáže konkurovať a prilákať taký počet návštevníkov, ako predošlé 

lyžiarske stredisko. 
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ZÁVER 

 

Cieľom práce bolo na základe analýzy primárnej a sekundárnej ponuky obce 

Liptovská Teplička zistiť predpoklady a bariéry rozvoja cestovného ruchu v obci. 

Kultúrne a prírodné dedičstvo Liptovskej Tepličky je veľmi bohaté, napriek tomu 

rozvoj obce nesmie stagnovať, preto obec neustále pracuje na zveľaďovaní životného 

prostredia a zvyšovaní komfortu pre obyvateľov aj návštevníkov. V posledných rokoch 

sa v obci realizovala úprava vodných zdrojov a tokov, zrekonštruovala sa autobusová 

zástavka a vybudovala sa kanalizácia pre väčšinu ulíc. Okrem toho pribudli v dedine 

asfaltové cesty a chodníky. Zrekonštruované sú aj fasády obecných budov a osadené 

pamätníky. Tvár krajiny sa Liptovskej Tepličke darí uchovávať za významnej pomoci 

poľnohospodárskeho družstva PPD mulčovaním a vykášaním trávnatých porastov. 

Obecný úrad pripravuje v spolupráci s Horskou službou Nízkych Tatier v Jasnej 

niekoľko nových turistických chodníkov pre ďalší rozvoj turistiky a športovo-rekreačné 

účely. 

Liptovská Teplička je nositeľom viacerých významných ocenení, ktoré dokladujú 

jedinečnosť obce a jej prístupu k trvalému rozvoju kultúrneho a prírodného dedičstva - 

Dedina roka 2007, v rámci súťaže o Európsku cenu obnovy dediny v roku 2008 obec 

získala 2. miesto a v roku 2014 Cenu Slovenskej republiky za krajinu.  

Obec v rámci propagácie a lepšej prístupnosti informácií pre návštevníkov vytvorila 

informačný web – turistický portál www.teplickapodtatrami.sk. Web je prístupný 

okrem slovenčiny v troch ďalších jazykoch – angličtina, nemčina, poľština. Obsahuje 

informácie, ktoré sú rozdelené do nasledovných kategórií: o obci, podujatia, turistika, 

zaujímavosti,  ubytovanie a kontakt. Portál okrem týchto informácií poskytuje aj 

aktuálne informácie o počasí v obci a odkazuje na facebookovú stránku obce pre 

návštevníkov. Ďalšou propagačnou aktivitou, do ktorej obec za posledný rok 

investovala, bolo vytvorenie propagačného videa. Video zachytáva predovšetkým 

folklór, tradície a prírodu. Hlavnou myšlienkou a motto, v ktorom sa video nesie je: 

“Keď očakávame turistov, všetko musí byť tip-top“. V rámci reakcie na aktuálnu 

situáciu, v spojitosti s ochorením COVID-19, obec sprístupnila virtuálnu prehliadku 

pivničiek a Teplickej ľudovej izby.  

Najväčší potenciál pre rozvoj cestovného ruchu v obci je znovuotvorenie lyžiarskeho 

strediska Smrečiny. To si do prenájmu vzal nový prevádzkovateľ a jeho plány hovorili 

o obnovení lyžovačky už v sezóne 2020/2021, začiatok prevádzky neumožnila 
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koronakríza. V minulosti sa na miestnych svahoch konali vďaka vhodnému sklonu a 

členitosti terénu aj juniorské majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní. Zjazdovky 

využívali na prípravu aj viacerí slovenskí reprezentanti. K slabým stránkam Ski centra 

Liptovská Teplička patrí zastaralá lyžiarska infraštruktúra vlekov. Kilometrová dĺžka 

najdlhšieho vleku, ktorý stúpa do prudkého svahu, by v rámci zvýšenia kvality a úrovne 

strediska vyžadovala sedačkovú lanovku. Otvorenie strediska, ak to situácia dovolí, je 

naplánované na ďalšiu sezónu 2021/2022.  

Obec je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie. 

V organizácií je dokopy združených 9 obcí regiónu Vysoké Tatry – Podhorie. Cieľom 

organizácie je rozvoj cestovného ruchu v regióne a vytvorenie komplexného produktu 

cestovného ruchu, ktorého súčasťou by bola práve aj ponuka cestovného ruchu obce 

Liptovská Teplička. Organizácia v rámci podpory rozvoja cestovného ruchu v obci 

každoročne finančne prispievala na organizáciu Folklórnych slávnosti pod Kráľovou 

hoľou. V aktuálnej situácií, ovplyvnenej pandémiou COVID-19, organizácia finančne 

podporila už spomínané propagačné video obce.  
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Príloha 1 Obec Liptovská Teplička 

 

Obrázok 1 Vzdušný pohľad na obec 

 
Prameň: www.slovakia.travel, 2021. 

 

Obrázok 2 Centrum obce 

 
Prameň: Bibiána Chovanová, 2021. 

http://www.slovakia.travel/
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Obrázok 3 Obec v roku 1969

 
Prameň: www.liptovskateplicka.sk, 2021. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liptovskateplicka.sk/
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Príloha 2 Kultúrno-historické pamiatky obce Liptovská Teplička 

 

Obrázok 4 Zrubový dom 

 
Prameň: www.deti.hiking.sk, 2021. 

 

Obrázok 5 Stodolište 

 
Prameň: www.teplickapodtatrami.sk, 2021. 

http://www.deti.hiking.sk/
http://www.teplickapodtatrami.sk/
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Obrázok 6 Amfiteáter na Magadzíne

 
Prameň: www.liptovskateplicka.sk, 2021. 

 

Obrázok 7 Skalná vyvýšenina Turnička 

 
Prameň: www.deti.hiking.sk, 2021. 

http://www.liptovskateplicka.sk/
http://www.deti.hiking.sk/
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Obrázok 8 Terasovité polia

 
Prameň: www.liptovskateplicka.sk 

 

Obrázok 9 Pivničky 

 
Prameň: www.liptovskateplicka.sk 

http://www.liptovskateplicka.sk/
http://www.liptovskateplicka.sk/
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Obrázok 10 Pivničky

 
Prameň: www.teraz.sk, 2021. 

 

Obrázok 11 Teplická izba - interiér 

 
Prameň: www.liptovskateplicka.sk, 2021. 

http://www.teraz.sk/
http://www.liptovskateplicka.sk/
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Obrázok 12 Teplická izba – interiér

 
Prameň: www.liptovskateplicka.sk 

 

Obrázok 13 Teplický dom 

 
Prameň: www.teplickapodtatrami.sk, 2021. 

http://www.liptovskateplicka.sk/
http://www.teplickapodtatrami.sk/
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Obrázok 14 Teplický dom - interiér

 
Prameň: www.teplickapodtatrami.sk, 2021. 

 

Obrázok 15 Dom Mons. Štefana Náhalku 

 
Prameň: www.liptovskateplicka.sk, 2021. 

 

http://www.teplickapodtatrami.sk/
http://www.liptovskateplicka.sk/
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Obrázok 16 Kostol sv. Jána Krstiteľa

 
Prameň: www.liptovskateplicka.sk, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liptovskateplicka.sk/
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Príloha 3 Prírodné pamiatky obce Liptovská Teplička 

 

Obrázok 17 Trasa náučného chodníka “Okolím Liptovskej Tepličky“ 

 
Prameň: www.naucnechodnik.eu, 2021. 

 

Obrázok 18 Čierny Váh 

 
Prameň: Bibiána Chovanová, 2021. 

 

 

http://www.naucnechodnik.eu/
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Príloha 4 Organizované podujatia v obci Liptovská Teplička 

 

Obrázok 19 Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou 

 
Prameň: www.liptovskateplicka.sk, 2021. 

 

Obrázok 20 Vynášanie Moreny 

 
Prameň: www.liptovskateplicka.sk, 2021. 

 

 

 

http://www.liptovskateplicka.sk/
http://www.liptovskateplicka.sk/
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Príloha 5 Ubytovacie zariadenia v obci Liptovská Teplička 

 

Obrázok 21 Penzión Vikartovský mlyn 

 
Prameň: Bibiána Chovanová, 2021. 

 

Obrázok 22 Penzión Dolinka 

 
Prameň: www.booking.com, 2021. 

http://www.booking.com/
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Obrázok 23 Penzión Teplička 

 
Prameň: www.booking.com 

 

Obrázok 24 Penzión Váh 

 
Prameň: www.megaubytovanie.sk, 2021. 

 

 

 

 

http://www.booking.com/
http://www.megaubytovanie.sk/
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Príloha 6 Turistický portál obce Liptovská Teplička 

 

Obrázok 25 Turistický portál obce  

 
Prameň: www.teplickapodtatrami.sk, 2021. 

 

 

 

 

  

http://www.teplickapodtatrami.sk/

