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ÚVOD  

 

Obdobie, v ktorom boli adresy hotelov dostupné na tlačených materiáloch spolu s ich 

doplňujúcou charakteristikou, cenami a zvláštnou ponukou sú dávno preč. Technologický 

vývoj a informatizácia so zameraním na zákazníkov a ich spokojnosť sú základnými faktormi 

rastúcej konkurencie na trhu cestovného ruchu. Podniky cestovného ruchu si uvedomujú, že 

musia neustále hľadať nové príležitosti ako získať konkurenčnú výhodu, ktorá by im pomohla 

udržať stálych klientov a osloviť nových zákazníkov. Tento fakt zaznamenávajú aj hotely, ktoré 

sa snažia svojimi činnosťami rozširovať portfólio ponúkaných služieb.   

Kvalitné portfólio služieb hotelov je potrebné propagovať vhodnými marketingovými 

nástrojmi, ktoré pomáhajú hotelom získavať nových hostí a upevňovať vzťah so stálymi 

hosťami.  Nevyhnutnosť upevňovania vzťahu hotelov so stálymi hosťami a budovanie lojality 

hostí je viac než potrebné. Už len z toho dôvodu, že získanie nového hosťa je niekoľkonásobne 

nákladnejšie a náročnejšie ako udržanie si stáleho hosťa. Na budovanie lojality hostí sa 

využívajú rôzne metódy a nástroje. Jedným z takýchto nástrojov je vernostný program.  

Vernostný program v hoteloch poskytuje svojim členom výhody, ktoré môžu vo veľkej 

miere ovplyvniť rozhodovanie hostí o opätovných pobytoch v hoteloch. Z iného pohľadu sú 

hostia pre hotely cenným zdrojom podstatných informácií o ich preferenciách a požiadavkách.  

Cieľom práce je preskúmať vernostný program vybraného hotela. Predmetom práce je 

vernostný program hotela. Objektom práce je vybraný hotel, ktorým je štvorhviezdičkový hotel 

Kaskády. Hotel Kaskády**** patrí medzi najúspešnejšie hotely na Slovensku a bol ochotný 

s nami spolupracovať pri písaní práce. V práci využívame primárne a sekundárne zdroje 

informácií. Primárny prieskum sme realizovali prostredníctvom metódy opytovania technikou 

pološtandardizovaného rozhovoru s projektovou manažérkou podujatí Hotela Kaskády**** 

Mgr. Simonou Dóšou. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme rozhovor uskutočnili 

telefonicky. V rozhovore sme sa zamerali na obsah, výhody a činnosti spojené s vernostným 

programom hotela. Objavili sme príležitosti pre zlepšenie vernostného programu, ktoré môžu 

prispieť k získaniu nových zákazníkov a upevňovaniu lojality stálych zákazníkov hotela.  
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1. Význam vernostných programov v hoteloch  
 

Moderným trendom pri nakupovaní sa v posledných rokoch stali vernostné programy. 

Využívajú ich rôzne obchodné spoločnosti pri predaji svojich tovarov a služieb. Ich hlavnou 

úlohou je upevňovať vzťahy so zákazníkmi a vo veľkej miere sú využívané v cestovnom ruchu, 

najmä v hotelierstve.  

Ponuka služieb hotelov sa neustále rozširuje, ale vzťahy zákazníkov k organizácií sú vždy 

jedinečné. Hotel musí preto svojimi službami nielen uspokojiť potreby zákazníka, ale urobiť 

z neho predovšetkým lojálneho zákazníka. Prvoradý preto musí byť prospech pre zákazníka 

vyplývajúci zo spotreby služby, až potom zisk hotela, ktorý narastie priblížením sa 

k zákazníkovi a poskytovaním pridanej hodnoty. Ak sa splnia očakávania zákazníka a bude 

spokojný, bude v organizácií nakupovať aj najďalej.  

Na budovanie lojality sa formuje stratégia orientovaná na zákazníka, ktorej súčasťou je 

riadenie vzťahov so zákazníkom (customer relationship management – CRM; v hoteloch 

zvyčajne guest relationship management – GRM). Ich prostredníctvom sa snažia udržať 

a rozvinúť stabilnejšie a vzájomnejšie výhodnejšie vzťahy so zákazníkmi ponukou služieb 

(produktov) zodpovedajúcich vybranej cieľovej skupine zákazníkov, ponúkaných vo vhodnom 

čase a za zodpovedajúcu cenu (Gúčik, Gajdošík, Lencsésová, 2016). 

Vernostný program hotela povzbudzuje zákazníkov, aby sa vždy vracali, tiež priťahuje 

nových zákazníkov, zvyšuje mieru opakovaných návštev a v konečnom dôsledku vedie 

k vyšším príjmom hotela. Hosťom prináša pocit exkluzivity a uznania, ktorý je kľúčový pre ich 

zážitok (https://asksuite.com, 2021). Je dokázané, že udržať si stáleho hosťa je 5 až 10 krát 

jednoduchšie než získať nového. Okrem toho stáli hostia sú ochotní minúť v priemere o 68 % 

viac peňazí v porovnaní s novými hosťami (www.wisible.sk). 

Odmeny z vernostného programu sú stimulom pre zákazníkov, aby sa vrátili. Výsledkom je, 

že medzi hotelmi existuje konkurencia o najlepšie výhody. Medzi bežné odmeny patria wi-fi 

pripojenie na internet, parkovanie zdarma, raňajky zdarma, darček na privítanie, voľné noci, 

zľavy na ubytovanie a služby (https://www.travelperk.com, 2021). 

Hostia v hoteli zvyčajne zaregistrujú svoje osobné informácie, dostanú jedinečný 

identifikátor (napríklad číselný identifikátor alebo členskú kartu) a tento identifikátor použijú 

pri nákupe.  

Vernostný program hotela poskytuje dve kľúčové funkcie - odmeňuje hostí za vernosť 

značke a poskytuje vydávajúcej spoločnosti množstvo spotrebiteľských informácií. Hotely 

môžu využívať tieto informácie na analyzovanie využiteľnosti služieb spojených s vernostným 
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programom a o tom, či sú niektoré služby efektívnejšie ako iné (https://www.investopedia.com, 

2021). 

Dobrý vernostný program musí byť zrozumiteľný a ľahko použiteľný. Ak ho ale budú 

uplatňovať všetci konkurenti, prestáva byť účinný. Výsledkom uplatňovania vernostných 

programov je, že zákazník zostáva verný vybranému hotelu nie preto, že chce, ale preto, že 

dostane niečo navyše, resp. menej zaplatí. Lojalita zákazníka má byť však dobrovoľná, ktorá 

vzniká ako výsledok príťažlivosti ponuky a kvality služieb, nie ako dôsledok nátlaku. K. 

Pompurová (In Gúčik a kol., 2011) uvádza, že lojalita znamená stotožnenie sa hostí s hotelmi 

a ich službami.  

Vplyvom internetu je používanie vernostných programov stále obťažnejšie. Zákazníci sa 

uchyľujú k využívaniu zľavových portálov, na ktoré sa orientujú najmä cenovo senzitívni 

zákazníci, ktorí nebudú lojálni, hľadajú iba najlacnejšiu ponuku (Gúčik, Gajdošík, Lencsésová, 

2016). 

Novodobým ohrozením hotelov a zároveň ich vernostných programov je platforma Airbnb 

– spoločnosť a podobné platformy zdieľanej ekonomiky, ktoré poskytujú ubytovanie po celom 

svete v bytoch a domoch, ktoré patria súkromným osobám. Na rozdiel od stránky Booking.com, 

Airnb nezahŕňa hotely, hostely či iné formy oficiálneho ubytovania. Niektoré krajiny začali 

Airbnb regulovať kvôli zárobkovej činnosti hostiteľov. Na službu sa zvyknú sťažovať majitelia 

hotelov kvôli rastúcej konkurencii. Tohto silného konkurenta môžu vnímať hotely ako 

príležitosť ku skvalitňovaniu služieb a zlepšovania svojho vernostného programu 

(https://techbox.dennikn.sk, 2021). 
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2. Charakteristika Hotela Kaskády  

 

 

Luxusný štvorhviezdičkový hotel Kaskády sa nachádza v Sielnici neďaleko Sliačskych 

kúpeľov, pri mestách Banská Bystrica a Zvolen. Dnešné Kúpele Sliač sú známe už vyše 770 

rokov vďaka liečivým účinkom unikátnych minerálnych prameňov, z ktorých je 

najdôležitejším kúpeľný prameň. Jeho voda je síranovo-hydrouhličitá, horečnato-vápenatá s 

vysokým obsahom kysličníka uhličitého (CO2), izotermickej teploty 33,3 °C. Tento kúpeľný 

prameň sa využíva pri liečbe chronických a zápalových ochoreniach pohybového ústrojenstva 

a jeho regeneráciu. Vďaka týmto liečivým prameňom vzniklo v hoteli Kaskády veľkolepé 

Wellness a Spa centrum s bazénmi, ktoré je zamerané na rehabilitačno-relaxačné procedúry. 

Saunový svet hotela ponúka bohatú ponuku rôznych typov sáun ako fínska, parná, bylinková, 

mentolová, eukalyptová. (http://www.spa-sliac.sk/?onas.html, 2021) 

Hotel Kaskády poskytuje na ubytovanie 89 komfortne zariadených izieb rôzneho štandardu 

s kapacitou 190 lôžok s možnosťou prísteliek. Štandard hotelových izieb je v rozličných 

výberoch, v izbách DE LUXE, v apartmáne DE LUXE a v záhradných vilkách, ktoré sa 

nachádzajú priamo v areáli hotela.  

V hlavnej reštaurácii sa podávajú hotelovým hosťom raňajky formou bufetu, ktorého 

súčasťou je aj alternatíva zdravého stravovania. V letnom období reštaurácia dopĺňa terasu 

s výhľadom na otvorený bazén, ktorá podáva na degustáciu špeciality z grilu. Večere sú taktiež 

formou bufetových stolov. Pre večerné posedenie slúži štýlový Lobby bar s príjemnou 

atmosférou, ktorý je hneď vedľa recepcie hotela.  

Riaditeľkou hotela je Katarína Malová, ktorá v roku 2011 a 2014 vyhrala titul hotelier roka. 

Hotel sa umiestnil medzi TREND TOP 10 hotelmi roka 2019. Ďalším úspechom bolo ocenenie 

Senior friendly od občianskeho združenia Klub Luna a BAGAR, ktoré dokazuje, že ponúkané 

pobyty hotela sú vytvorené aj pre hostí z radu seniorov (https://www.hotelkaskady.sk/, 2021). 
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3. Vernostný program Hotela Kaskády 

 

Hotel Kaskády ponúka vernostný program, ktorý je navrhnutý pre nových a stálych 

hotelových hostí. Hlavným cieľom vernostného programu je poskytovanie nadštandardných 

výhod lojálnym hosťom. Pravidlá vernostného programu sú zverejnené na oficiálnej 

internetovej stránka hotela www.hotelkaskady.sk. Na tejto stránke môžu hostia okrem 

všeobecných pravidiel vernostného programu nájsť aj zoznam aktuálnych výhod, ktoré môžu 

čerpať a taktiež aj aktuálne informácie o vernostnom programe. Ďalšie informácie spojené 

s vernostným programom sa môžu hostia dozvedieť prostredníctvom rezervácií izieb, 

informačnom kanáli a v cenníkoch. Hostia sú informovaní aj pri ubytovaní prostredníctvom 

hotelového personálu na recepcií.  

Na základe rozhovoru s projektovou manažérkou podujatí Hotela Kaskády**** Mgr. 

Simonou Dóšou sme získali bližšie informácie o vernostnom programe hotela. Otázky, ktoré 

boli súčasťou telefonického rozhovoru sú uvedené v prílohe 1.  

Vernostný program sa snaží motivovať svojich členov k opätovnej návšteve a získať ich e-

mailové adresy, na ktoré sa snaží cielene odosielať novinky ponúkaných služieb hotela. 

Vernostný program hotela je orientovaný pre individuálnu klientelu, pre firemnú klientelu 

sú ponúkané jednorazové zľavy. Vernostný program hotela využívajú skôr stáli hostia, ktorí 

vytvárajú väčšiu objednávku a chcú využiť väčšiu zľavu. Veková kategória, ktorá využíva 

vernostný program, je v rozpätí 30 - 70 rokov. Mladšia veková kategória využíva skôr vernostné 

karty svojich starších rodinných príslušníkov.  

Za najviac atraktívnu výhodu v rámci vernostného programu hotel považuje doplnkový tovar 

pre hostí, ktorý ich čaká na izbe.  

Aktívnych držiteľov vernostných kariet v rámci ubytovaných hostí je 500, v rámci wellness 

100.   

Spätnú väzbu hostí hotel dôrazne sleduje, o čom svedčia dotazníky so spokojnosťou služieb 

spojených s vernostným programom a hotelových recepčných, ktorí sa osobne informujú so 

spokojnosťou hostí. 

Členstvo vo vernostnom programe zákazník preukazuje svojou vernostnou kartou. Túto 

kartu získa zákazník po zaplatení ročného poplatku za kartu. Zákazník má v ponuke na výber 2 

vernostné karty, z ktorých si môže zvoliť zľavovú kartu alebo členskú gold VIP klub kartu. 

Karta je hosťovi aktivovaná následne po vyplnení registračného formulára na recepcii hotela. 

Zákazník môže využívať kartu na čerpanie zliav a benefitov hneď ako kartu obdrží.  
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Fungovanie vernostného programu hotela. Hosť má v ponuke zľavovú kartu alebo členskú 

gold VIP klub kartu, ktorú si môže zakúpiť na wellness recepcii hotela. Tieto karty sú platné 1 

rok od vystavenia (príloha 2).  

Karta hosťa môže slúžiť aj ako platobná karta v hoteli. Stačí, ak si hosť na kartu vloží  

ľubovoľnú sumu, ktorá je využívaná v podobe kreditu. Pri využívaní služieb platí hosť priamo 

vernostnou kartou, z ktorej sa budú účtovať využité služby so zľavou. V prípade ukončenia 

platnosti karty si môže hosť čerpať kredit ešte 1 mesiac po skončení platnosti, ale bez možnosti 

uplatnenia zľavy. Hosť si môže uplatňovať zľavy až po zaplatení ďalšieho ročného poplatku za 

kartu.  

Zľavovú kartu si môže hosť zaplatiť za ročný poplatok v hodnote 100€. Táto zľavová karta 

ponúka hosťom 20% zľavu za wellness služby a 10% zľavu na stravovacie služby. Podmienkou 

pre využívanie výhodných služieb je vstup hosťa počas otváracích hodín pre verejnosť. 

Členstvo v gold VIP klub karty si môže hosť zaplatiť za ročný poplatok v hodnote 500€. 

Táto členská karta ponúka hosťom 20% zľavu na wellness služby a 20% zľavu na stravovacie 

služby. Členská karta ponúka oproti zľavovej karte výhodný benefit, a to vstup bez obmedzení.  

Karty sú prenosné, to znamená, že okrem majiteľa môžu karty využiť rodinní príslušníci 

alebo známi majiteľa v počte 4 osôb pre zľavovú kartu, a pre členskú gold VIP kartu 2 osoby.  

Ročné poplatky, ktoré sú hostia povinní zaplatiť, nie sú kreditom (www.hotelkaskady.sk, 

2021). 
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4. Možnosti lepšieho využívania vernostného programu Hotela Kaskády  

 

V hotelierstve hrá lojalita zákazníkov významnú úlohu pri zvyšovaní reputácie a udržania 

zákazníkov. Je zrejmé, že vďaka tvrdej konkurencii majú zákazníci množstvo možností, ako 

preskúmať a vybrať si ten najlepší hotel podľa svojho výberu a rozpočtu bez toho, aby vyskúšali 

hotelové zariadenia a ich služby. Poskytovanie najlepších služieb a dokonalých skúseností 

zákazníkom spojené s vernostným programom vzbudzuje obrovský dojem a snažia sa často 

navštevovať tie hotely, ktoré poskytujú ten najlepší oddych od rušného života.  

Na základe informácií zistených z internetovej stránky hotela a rozhovoru s projektovou 

manažérkou podujatí Hotela Kaskády**** Mgr. Simonou Dóšou uvádzame niekoľko zlepšení 

pre vernostný program Hotela Kaskády:  

1. Integrácia CRM softvéru: Tento softvér umožní hotelu zachytiť všetky informácie o 

každom zákazníkovi. Okrem kontaktných údajov umožní zachytiť aj komunikáciu (e-

maily, telefonáty) a ďalšie dôležité poznámky a dokumenty. Na základe trendov 

zahraničných hotelov, ktoré využívajú CRM systém pre svoje vernostné programy, vďaka 

ktorému je možné ušiť ponuku každému zákazníkovi na mieru si tento fakt uvedomuje aj 

Hotel Kaskády. Manažment hotela Kaskády pripravuje transparentnejší systém pre svoj 

vernostný program. Nový systém vernostného programu hotela bude automatizovaný, to 

znamená, že systém bude sám riadiť aktivity spojené s vernostným programom. Tento 

nový systém bude poznať, aké služby využíva hosť v rámci vernostného programu. 

Pokiaľ je klient orientovaný na wellness služby, tak bude mať viac poskytnutých výhod 

vo wellness. Jeho veľkou výhodou bude, že hosť bude mať klientske konto, kde si vie 

z vernostného programu aj pozrieť históriu rezervácií a bude mať lepšiu transparentnosť 

míňania peňazí v podobe získavania bodov a ďalších výhod s tým súvisiacimi 

Prostredníctvom nového systému vernostného programu sa znižujú náklady spojené 

s administratívou, to znamená, že nebude potrebné vypisovať registračné formuláre 

a manuálne písať do systému, čo prináša zníženie časovej náročnosti a dopadu na životné 

prostredie.  

2. Vytvorenie ďalších vernostných benefitov: Trvalé výhody, ktoré sú spojené 

s vernostným programom, nemusia byť atraktívne. Pokiaľ sú trvalé a nové vernostné 

výhody nepribúdajú, s postupom času môžu byť na porovnanie s dnešnými trendmi 

hotelierstva zastaralé. Bezplatná pozvánka na exkluzívne podujatie počas pobytu, 

zľavnené ceny na aktivity okolia alebo jednodňový bezplatný obed môže byť lákajúcou 

novinkou, ktorá by vyvolala obrovský dojem pre svojich verných hostí.  
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3. Poskytnutie jedinečných zážitkov: Hotel Kaskády sa môže zviditeľniť a odlíšiť od 

konkurencie prostredníctvom prinášania jedinečných a originálnych zážitkov. Preto by sa 

mal hotel zamerať na to, ako zabezpečiť očakávania svojich zákazníkov, vďaka ktorým 

budú lojálni voči hotelu. Filmová noc vonku s bezplatným občerstvením a limonádami, 

usporiadanie kokteilovej hodiny, darčekové uvítacie tašky a narodeninový darček môže 

byť skvelým príkladom vernostných odmien pre hostí.  

4. Propagácia vernostného programu na sociálnych sieťach: V dnešnom modernom 

svete plnom sociálnych sietí je marketingová propagácia na sociálnych sieťach 

nevyhnutná. Hotel by sa mal zameriavať na časové naplánovanie svojho obsahu 

marketingovej propagácie tak, aby uverejňovali informácie o pripravených ponukách, 

výhodách a ďalších informáciách o vernostnom programe. Nemal by zabudnúť zamerať 

sa na odmeny na konkrétny segment zákazníkov. Napríklad hotely vhodné pre rodiny 

môžu vyzdvihnúť jedlo pre deti zadarmo, detský kútik alebo udalosti, ktoré sú zábavné 

pre celú rodinu, a ďalšie výhody, ktoré prospejú rodiny s deťmi. Zatiaľ tí hostia, ktorí sa 

viac zameriavajú na služobné cesty spojené s prácou, by sa mali sústrediť na rýchle 

odbavenie a odhlásenie, dostupnosť konferenčných miestností a vybavenie izieb 

s bezplatným internetovým pripojením, zásuvnými modelmi a dostatočným pracovným 

priestorom. Príležitosť propagovania vernostného programu na sociálnych sieťach by mal 

hotel využiť tak, aby pripomínal svojim zákazníkom svoje úžasné výhody, ktoré 

dostávajú prostredníctvom vernostného programu (https://www.pens.com, 2021). 
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ZÁVER 

 

Cieľom našej práce bolo preskúmanie vernostného programu štvorhviezdičkového hotela 

Kaskády a predstaviť tento hotel, ktorý patrí medzi najúspešnejšie hotely na Slovensku. 

Zamerali sme sa na činnosti spojené s vernostným programom hotela. Objavili sme príležitosti 

pre zlepšenie vernostného programu, ktoré môžu bohato prispieť k získavaniu nových 

zákazníkov a upevňovaniu lojality stálych zákazníkov hotela. 

Kvalitné portfólio služieb hotelov je potrebné propagovať vhodnými marketingovými 

nástrojmi, ktoré pomáhajú hotelom získavať nových hostí a upevňovať vzťah so stálymi 

hosťami.  Nevyhnutnosť upevňovania vzťahu hotelov so stálymi hosťami a budovanie lojality 

hostí je viac než potrebné. Už len z toho dôvodu, že získanie nového hosťa je niekoľkonásobne 

nákladnejšie a náročnejšie ako udržanie si stáleho hosťa. Na budovanie lojality hostí sa 

využívajú rôzne metódy a nástroje. Jedným z takýchto nástrojov je vernostný program. 

 Zistili sme, že vernostný program v hotelierstve je silným marketingovým nástrojom pre 

získavanie nových a lojálnych zákazníkov. Cenné informácie o vernostnom programe Hotela 

Kaskády sme získali pomocou štandardizovaného rozhovoru so zamestnankyňou hotela, 

projektovou manažérkou podujatí Mgr. Simonou Dóšou. Analyzovali sme odpovede  

z rozhovoru a následne sme zhodnotili možnosti zlepšenia vernostného programu hotela 

Kaskády. 

Môžeme konštatovať, že vernostný program hotela Kaskády je dostatočne atraktívny pre 

prilákanie hostí k opätovnej návšteve. Avšak na základe rýchlej modernej dobe, ktorá ide 

dopredu, sa taktiež prispôsobuje aj hotel Kaskády, ktorý chce vytvoriť úplne nový systém 

vernostného programu, vďaka ktorému si uľahčí náročné administratívne činnosti spojené 

s vernostným programom.  
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Príloha 1 Štandardizovaný rozhovor s Mgr. Simonou Dóšou  

 

1. Aká je história vášho vernostného programu?  

2. Aký je hlavný účel vernostného programu? 

3. Aký segment návštevníkov sa na tento vernostný program orientuje?  

4. Je tento vernostný program pre individuálnu klientelu alebo firemnú?  

5. V akom rozsahu a aká klientela využíva váš vernostný program? 

6. Považujú hostia tento systém dostatočne motivujúci k opätovanej 

návšteve?  

7. Ktoré výhody považujete za najviac atraktívne pre hostí z toho, čo 

ponúkate?  

8. Máte hostí, ktorí sú lojálni, a ktorí sa opätovne vracajú?   

9. Ako sa vlastne hostia dozvedajú o tom vernostnom programe, ktorý 

máte?  

10.  Kde sa môžu stretnúť hostia s týmito informáciami? 

11.  Kto ich informuje?  

12.  Sledujete štatistiky hostí, kto má vlastne o tie karty záujem? 

13.  Využívate tieto údaje marketingovo?  

14.  Zaujíma Vás spätná väzba vašich hostí?  

15.  Plánujete zmeny vo vernostnom programe? Ak áno. Aké zmeny a na 

základe čoho ste sa rozhodli realizovať práve tieto zmeny?  

16.  Čo by ste zlepšili vo vašom vernostnom programe?  

17.  Ako ovplyvnila pandemická situácia váš vernostný program?  

18.  S akými problémami sa stretávate pri vernostnom programe?  

19.  Na záver, aké ocenenia získal Hotel Kaskády za posledné obdobie?  
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Príloha 2  Hotel Kaskády**** 

 

Zdroj: www.hotelkaskady.sk, 2021. 

 

Príloha 3 Hotel Kaskády**** 

 

Zdroj: www.hotelkaskady.sk, 2021. 
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Príloha 4 Hotel Kaskády**** 

 

Zdroj: www.hotelkaskady.sk, 2021. 

 

Príloha 5 Hotel Kaskády**** 

 

Zdroj: www.hotelkaskady.sk, 2021. 

 

 


