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ÚVOD 

 

Cieľové miesta cestovného ruchu si v poslednej dekáde začínajú uvedomovať 

potrebu prispôsobovať sa rozvoju informačno–komunikačných technológii, a tak 

uspokojovať potreby návštevníkov. V súčasnosti návštevníci vytvárajú dopyt po 

efektívnych a dostupných technológiách, ktoré im umožňujú zjednodušený a optimálny 

pohyb v cieľovom mieste a dochádza k tomu, že návštevníci už nevyhľadávajú služby 

sprievodcu, ale všetky potrebné informácie o cieľovom mieste  je možné nájsť 

napríklad  pomocou mobilného telefónu. Túto skutočnosť si uvedomujú aj cieľové 

miesta cestovného ruchu, ktoré musia vytvárať možnosti pre uplatnenie a vytváranie  

riešení potrieb návštevníkov a miestnych obyvateľov s cieľom zvýšenia 

konkurencieschopnosti na rôznych úrovniach a zároveň zvýšenia povedomia 

o cieľovom mieste a jeho atraktivitách. 

Hlavným cieľom práce je  navrhnúť spôsob monitorovania rozvoja inteligentných 

cieľových miest cestovného ruchu a aplikovať túto metodiku na vybrané cieľové miesta 

cestovného ruchu na Slovensku. V prvej časti práce sa venujeme teoretickým 

východiskám skúmania inteligentných cieľových miest cestovného ruchu, pričom sa 

zameriavame na doteraz využívané modely hodnotenia inteligentných riešení 

v mestách a cieľových miestach cestovného ruchu. V druhej časti práce navrhujeme 

monitorovací systém a aplikujeme ho na cieľové miesta Banská Bystrica, Bratislava 

a Košice. Stav uplatňovania inteligentných riešení v cieľových miestach cestovného 

ruchu na Slovensku porovnávame s príkladmi dobrej z praxe zo zahraničia.  

Predpokladaným prínosom práce je návrh spôsobu monitorovania rozvoja 

inteligentných cieľových miest prispôsobený podmienkam Slovenska a analýza 

súčasného stavu inteligentného rozvoja cestovného ruchu na Slovensku 
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1. SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ 

 

Súčasné globálne sily ovplyvňujúce cestovný ruch a rozvoj informačných 

technológií vytvárajú impulz pre tvorbu inovácií v cieľových miestach cestovného 

ruchu. Prostredníctvom technologických inovácií pretvárajú tieto cieľové miesta na 

inteligentné. Základ inteligentných miest a ich transformácia na inteligentné cieľové 

miesta cestovného ruchu vychádza z predpokladu využívania informačných technológií 

v spoločensky bežných oblastiach života obyvateľov miest. V nasledujúcej kapitole 

pozornosť sústredíme teoretickému vymedzeniu skúmanej problematiky. Najskôr 

vymedzíme pojem inteligentná koncepcia a pozornosť venujeme aj inteligentnej 

koncepcii z perspektívy cestovného ruchu. Ďalej sa v práci zaoberáme pojmom 

inteligentné mesto, jeho charakteristikami a názormi autorov ako ho vnímajú. 

Priblížime aj rozvoj inteligentných miest s premostením na pojem inteligentné cieľové 

miesto cestovného ruchu.  

 

1.1. Charakteristika inteligentných miest a inteligentných cieľových miest 

cestovného ruchu 

 

Podľa Mohanty et. al. (2016) sa svetová populácia v posledných desaťročiach 

výrazne zvýšila, rovnako ako očakávania životnej úrovne. Predpokladá sa, že do roku 

2050 bude asi 70% svetovej populácie žiť v mestských oblastiach. V súčasnosti mestá 

spotrebúvajú 75% svetových zdrojov a energie, čo vedie k tvorbe 80% skleníkových 

plynov. V nasledujúcich desaťročiach teda môže dôjsť k vážnym negatívnym dopadom 

na životné prostredie. Vďaka tomu je koncept inteligentných miest nevyhnutnosťou. 

Vytváranie inteligentných miest je prirodzenou stratégiou na zmiernenie problémov 

vznikajúcich v dôsledku rýchlej urbanizácie a rastu obyvateľstva v mestách. 

Inteligentné mestá môžu aj napriek súvisiacim nákladom, znížiť spotrebu energie, 

spotrebu vody, emisie uhlíka, požiadavky na prepravu a mestský odpad. V súčasnosti 

sú viaceré mestá aj významnými cieľovými miestami cestového ruchu. 

Cieľovým miestom cestovného ruchu podľa Gúčik et. al. (2012) rozumieme 

stredisko, región alebo štát ako cieľ cestovania, v ktorom pôsobia zainteresované 

subjekty poskytujúce návštevníkovi produkt cestovného ruchu. Cieľové miesto 

cestovného ruchu je vnímané ako systém pozostávajúci z troch podsystémov, a to (1) 
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prírodné zdroje, (2) kultúrno-historické zdroje, (3) podniky a organizácie. Autori 

vnímajú cieľové miesto ako virtuálny podnik, ktorý má zadefinované ciele a vytvorený 

vlastný produkt. Podľa UNWTO (2002) je cieľové miesto charakterizované ako fyzický 

priestor s administratívnymi alebo fyzickými hranicami, v ktorom návštevník 

uskutoční aspoň jedno prenocovanie. Buhalis (2000) uvádza šesť komponentov 

charakteristických pre cieľové miesto s označením ako 6A. Zaraďuje sem primárnu 

ponuku cestovného ruchu (attractions), ktorá podnecuje návštevnosť, všeobecnú 

infraštruktúru (accessibility and ancillaryservices) ako prístup do cieľového miesta a 

infraštruktúra cestovného ruchu (amenities) zabezpečujúca vhodné podmienky na 

pobyt návštevníka a využívanie atraktivít v cieľovom mieste. Ďalej uvádza dostupné 

produktové balíčky pre návštevníkov (availablepackages) a rozmanité aktivity 

poskytované v cieľovom mieste (activities). 

S cieľom uspokojiť dosiaľ rastúci dopyt návštevníkov v cestovnom ruchu a 

vzhľadom na skutočnosť, že cestovanie je významnou súčasťou života ľudí, 

predstavitelia viacerých miest sa v inteligentnom rozvoji zameriavajú aj na cestovný 

ruch (Boes, Buhalis a Inversini, 2016). Inteligentné mestá sa tak stávajú aj 

inteligentnými cieľovými miestami cestovného ruchu. Kým inteligentné mestá sa 

zameriavajú na potreby miestnych obyvateľov, inteligentné cieľové miesta cestovného 

ruchu sa sústreďujú aj na ich návštevníkov, ktorí prostredníctvom technológií a údajov 

si vytvárajú užšie vzťahy so spomínaným miestnym obyvateľstvom, podnikateľmi 

a samosprávou, prípadne s atraktivitami a tak môžu lepšie komunikovať a spoznávať 

mesto (Gretzel et al., 2016). K tomuto názoru sa prikláňajú aj autori ako Romao, 

Kourtit, Neuts a Nijkamp (2017), ktorí tvrdia, že rozvoj inteligentného mestského 

cestovného ruchu musí brať do úvahy aj kumulatívne využívanie mestských zdrojov 

turistami a obyvateľmi, zároveň svoj názor upriamujú aj smerom na koncepciu 

udržateľnosti (vnímaná ako úloha  environmentálnych otázok v kontexte mesta)  a 

koncepciu inteligencie (vnímaná ako úloha technológii v kontexte mesta), ktorých 

cieľom je zlepšiť sociálno-ekonomický rozvoj mestských oblastí.  

Inteligentné cieľové miesto cestovného ruchu môžeme definovať ako inovatívne 

miesto, ktoré využitím najnovších informačných technológii zabezpečuje udržateľný 

rozvoj cestovného ruchu, uľahčuje návštevníkom pobyt v ňom, zvyšuje kvalitu ich 

zážitku a zlepšuje kvalitu života miestnych obyvateľov (Xiang, Tussyadiah, Buhalis, 

2015). Inteligentné cieľové miesto cestovného ruchu z pohľadu Segittur (2020) je 
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vnímane ako inovatívne miesto postavené na infraštruktúre najmodernejších 

technológií zaručujúcich udržateľný rozvoj z pohľadu cestovného ruchu. Je dostupné 

pre každého, uľahčuje integráciu návštevníkov do okolia, zvyšuje kvalitu zážitku a 

zároveň zlepšuje kvalitu života miestnych obyvateľov. 

 

Tabuľka 1 Charakteristika inteligentného cieľového miesta cestovného ruchu 

Prameň: Spracované podľa Hedlund, 2012; Buhalis a Amaranggana, 2014; Buhalis 

a Amaranggana, 2015. In Gajdošík (2016). 

 

Podľa Gajdošíka (2016) proces vytvárania inteligentných cieľových miest 

cestovného ruchu vyžaduje zapojenie a kooperáciu všetkých zainteresovaných 

subjektov (tabuľka 1) a neobmedzený prístup k informáciám v reálnom čase. 

Neobmedzený prístup k informáciám umožňuje dôkladnú informovanosť 

zainteresovaných subjektov a vytvára množstvo dát, ktoré majú byť ťažiskom 

skúmania.  Autor ďalej uvádza, že z technologického hľadiska využívajú inteligentné 

cieľové miesta informačné technológie, ku ktorým radíme najmä cloudcomputing, 

internet vecí a internetové systémy služieb pre konečného užívateľa. 

(1) Cloudcomputing je technológia, ktorá umožňuje pristupovať k aplikáciám, ktoré 

Zainteresované 
subjekty 

Inteligentné riešenie 

Manažérske 
organizácie 
cestovného 
ruchu 

 uplatňujú najnovšie technológie v manažmente a marketingu cieľového miesta 
 digitalizujú základné procesy v organizácii a v cieľovom mieste 
 efektívne využívajú energie 
 podieľajú sa na vytváraní zážitkov pre návštevníkov 
 rozhodnutia vytvárajú na základe aktuálnych podnetov 
 využívajú cielený marketing s cieľom prispôsobiť produkt požiadavkám 

určitého návštevníka
Samospráva  využíva informačné technológie počas spravovania 

 poskytuje informácie o spravovaní cieľového miesta 
 spravuje ochranu osobných údajov

Rezidenti  sú technologicky zdatní a kreatívni 
 podieľajú sa na vytváraní obsahu inteligentného cieľového miesta 

Návštevníci  využívajú dostupné technologické riešenia a zariadenia 
 sú aktívni kritici a šíritelia informácii 
 aktívne diskutujú na sociálnych sieťach 
 vyžadujú vysoko personalizované služby   
 podieľajú sa na vytváraní zážitku 

Prostredie  podporuje inovácie 
 je pripojené s internetom a využíva služby cloudcomputingu 
 kombinuje sociálne a digitálne informácie
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sú umiestnené vo vzdialenom údajovom centre a výhradne cez internet. Služby 

založené na tejto technológii poskytujú rýchly a komfortný prístup k aplikáciám, 

softvéru a dátam cez internetové prehliadače. 

(2) Internet vecí predstavuje prepojenie objektov, ktoré zbierajú, spracovávajú 

a navzájom si vymieňajú informácie cez internet s minimálnym ľudským zásahom. 

Táto technológia podporuje informovanosť, analýzu, automatizáciu a kontrolu 

v cieľovom mieste.  

(3) Internetové systémy služieb pre konečného užívateľa sú aplikácie a zariadenia, 

ktoré podporujú cloudcomputing a internet vecí a sprostredkúvajú ho návštevníkom 

v cestovnom ruchu. Ide napríklad o WiFi pripojenie alebo informačné kiosky, ktoré sú 

umiestnené v blízkosti atraktivít cestovného ruchu. 

 

1.2. Prístupy k monitorovaniu rozvoja inteligentných cieľových miest cestovného 

ruchu 

 

Gretzel (2018) apeluje, že s postupným rozvojom inteligentného cestovného ruchu 

a rastom inteligentných miest cestovného ruchu, budú potrebné ukazovatele 

inteligencie, ktoré budú ilustrovať a porovnávať príležitosti, ako aj výzvy z praxe, čím 

sa zabezpečí nielen rast inteligentných miest ale aj rast inteligentných regiónov. Podľa 

štúdie Coca-Stefaniak (2019) inteligentné cieľové miesta cestovného ruchu budú 

zároveň schopnejšie čeliť krátkodobým a stredne dlhým výzvam rozvoja inteligentného 

cestovného ruchu, ako aj otázkam  napríklad klimatických zmien. V tabuľke 2 

uvádzame systémové ukazovatele súvisiace s modelom inteligentného cieľového 

miesta cestovného ruchu z pohľadu rôznych autorov. 

 

Tabuľka 2 Systémové ukazovatele súvisiace s modelom inteligentného cieľového 
miesta cestovného ruchu 

 
 

Inteligentné Mesto 
Giffinger et. al. (2007) 

 Inteligentné riadenie 
 Inteligentná ekonomika 
 Inteligentní ľudia 
 Inteligentný život 
 Inteligentné prostredie 
 Inteligentná mobilita

 
Udržateľné cieľové miesto 

EC (2016) 
 

 Manažment cieľového miesta cestovného ruchu 
 Ekonomická hodnota 
 Sociálny a kultúrny dopad 
 Vplyv na životné prostredie 
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Konkurenčné cieľové miesto 

WEF (2019) 

 Podporné prostredie 
 Politika cestovania a cestovného ruchu, jej podpora 
 Infraštruktúra 
 Prírodné a kultúrne zdroje cestovného ruchu 

 
Inteligentná koncepcia 

z pohľadu cestovného ruchu 
(SA)6 

Tran at.al.(2017) 

 Smart attractions 
 Smart availability 
 Smart amenities 
 Smart ancillary 
 Smart activities 
 Smart availablepackages

 
 

 
Inteligentné cieľové miesto 
Ivars-Baidelet. al. (2017) 

 Správa vecí verejných 
 Udržateľnosť 
 Inovácie 
 Prístupnosť 
 Prepojiteľnosť 
 Inteligencia 
 Online marketing 
 Informácie

Prameň: Spracované podľa Ivars-Baidal et. al. (2020) a Gajdošík (2018). 

Uvedené ukazovatele umožňujú merať rozvoj inteligentných cieľových miest 

cestovného ruchu. Zber údajov je však v mnohých prípadoch zložitý.  

Jedným z najnovších modelov je z Indexu konkurencieschopnosti pre inteligentné 

cieľové miesta z dielne autorov Chung et. al. (2021), ktorý vytvorili v spolupráci 

s organizáciou cestovného ruchu v Seoule a ministerstvom vzdelávania Kórejskej 

republiky. Index (obrázok 1), je tvorený piatimi piliermi, ktoré sú rozdelené do 

sedemnástich podskupín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index konkurencieschopnosti inteligentných cieľových miest cestovného 

Atraktívnosť Dostupnosť Kolaboratívne 
partnerstvo 

Pripravenosť na 
digitalizáciu

Udržateľnosť 

Inteligentné 
atraktivity 

Inteligentné 
zariadenia 

Inteligentný 
obsah 

Online 
popularita 

Inteligentné 
príslušenstvo 

Inteligentná 
mobilita 

Bezbariérová 
prístupnosť 

Digitálna 
infraštruktúra 

Dostupnosť 
informácií 

Inteligentná 
platforma 

Inteligentné 
technologické 

služby 

Životné 
prostredie 

Kreativita a 
inovatívnosť 

Bezpečnosť 

Odolnosť 
mesta 

Symbióza 
návštevníkov a 

rezidentov 

Inteligentné 
riadenie 

cestového 
ruchu 
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Obrázok 1: Index konkurencieschopnosti inteligentných cieľových miest cestovného ruchu 

Prameň: Spracované podľa Chung et. al. (2021). 

 

Podskupiny spolu tvorí štyridsaťsedem indikátorov, ktoré uvádzame v Prílohe 1, 

prostredníctvom ktorých môžeme očakávať, že budeme schopní diagnostikovať úroveň 

inteligentného cestovného ruchu v mestách a merať ich konkurencieschopnosť v 

budúcnosti. Kombináciou prvkov z uvedených modelov vytvoríme model, ktorý bude 

prispôsobený podmienkam Slovenska. 
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2. ANALÝZA INTELIGENTNÝCH (CIEĽOVÝCH) MIEST 

 

V nasledujúcej kapitole sa zaoberáme návrhom spôsobu monitorovania rozvoja 

inteligentných cieľových miest cestovného ruchu  a uplatňovaním inteligentnej 

koncepcie vo vybraných cieľových miestach cestovného ruchu na Slovensku (Banská 

Bystrica, Bratislava, Košice) a v zahraničí. Spomínané cieľové miesta cestovného 

ruchu najskôr stručne charakterizujeme a následne pozornosť sústredíme analýze 

uplatňovaniu inteligentnej koncepcie vo vybraných mestách na Slovensku 

a v zahraničí.  

 

2.1. Návrh spôsobu monitorovania rozvoja inteligentných cieľových miest 

cestovného ruchu 

 

Vzhľadom na koncepciu inteligentných miest cestovného ruchu sme sa rozhodli, že 

pri analýze vybraných cieľových miest budeme vychádzať z Indexu 

konkurencieschopnosti pre inteligentné cieľové miesta (tabuľka 3) z dielne autorov 

Chung et. al. (2021), ktorý zohľadňuje v porovnaní s inými modelmi aj  rôzne sociálne 

problémy, ktorým obyvatelia miest čelia v dôsledku cestovného ruchu a dopĺňame ho 

o vybrané prvky ostatných modelov uvedených v prvej kapitole (obrázok 2).  

  

Index 

konkurencieschopnosti 

pre inteligentné cieľové 

miesta

Udržateľné 

cieľové miesto 
Sociálny a kultúrny dopad Vplyv na životné prostredie

Konkurenčné 

cieľové miesto 

Infraštruktúra 

Podporné prostredie

 

Inteligentné 

cieľové miesto 

Online marketing

Prístupnosť

Udržateľnosť

 

Model (SA)6 

 

Inteligentné 

mesto 

Inteligentná mobilita 

Inteligentné prostredie

Smart amenities

Smart availability

Smart attractions
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Obrázok 2 Vybrané prvky ostatných modelov 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2021. 

 

Zahŕňa taktiež oblasť kolaboratívne partnerstvá,  ktoré budujú ekosystém miest 

inteligentného cestovného ruchu prostredníctvom spolupráce s rôznymi 

zainteresovanými subjektmi v cieľovom mieste cestovného ruchu. V neposlednom rade 

zohľadňuje aj udržateľný rozvoj cestovného ruchu symbiózou medzi návštevníkmi 

a rezidentmi.  Preto sa domnievame, že vzhľadom na cieľ diplomovej práce by mala 

existovať potreba zahrnúť aj takéto indikátory s ohľadom na inteligentný rozvoj 

cestovného ruchu a perspektívy inteligentných miest.  

 

Tabuľka 3 Index konkurencieschopnosti pre inteligentné cieľové miesta   

ATRAKTÍVNOSŤ DOSTUPNOSŤ 
 Inteligentné atraktivity 
 Inteligentné zariadenia 
 Inteligentný obsah 
 Online popularita 

 Inteligentné príslušenstvo 
 Inteligentná mobilita 
 Bezbariérová prístupnosť 

PRIPRAVENOSŤ NA DIGITALIZÁCIU UDRŽATEĽNOSŤ 
 Digitálna infraštruktúra 
 Inteligentná platforma 
 Inteligentné technologické služby 

 Životné prostredie 
 Kreativita a inovatívnosť 
 Bezpečnosť 
 Odolnosť mesta

KOLABORATÍVNE PARTNERSTVO
 Symbióza návštevníkov a rezidentov 
 Inteligentné riadenie cestovného ruchu

Prameň: Spracované podľa Chung et. al. (2021). 

 

Prostredníctvom spomínaného indexu sa naskytuje možnosť porovnávať úroveň 

rozvoja inteligentnej koncepcie nielen  medzi vybranými mestami, ale aj úroveň 

konkrétneho cieľového miesta v priebehu rokov. Skladá sa z piatich pilierov: 

atraktívnosť, dostupnosť, pripravenosť na digitalizáciu, udržateľnosť a kolaboratívne 

partnerstvo. Indikátory jednotlivých pilierov a zdroje údajov uvádzame v Prílohe 1. 

 

2.2. Analýza uplatňovania inteligentnej koncepcie v cieľových miestach cestovného 

ruchu na Slovensku 

 

Analýzu uplatňovania inteligentnej koncepcie v cieľových miestach cestovného 

ruchu na Slovensku sme sa rozhodli uplatniť na krajských mestách Banská Bystrica, 
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Bratislava, Košice. Jedným z dôvodov výberu spomínaných miest bola dostupnosť 

údajov a zámer priblížiť úroveň uplatňovania inteligentných riešení v rôznych častiach 

Slovenska a tým načrtnúť predstavu o inteligentných (cieľových) mestách na našom 

území.  

 

2.1.1. Analýza uplatňovania inteligentnej koncepcie v meste Banská Bystrica 

 

Mesto Banská Bystrica je v poradí šiestym najväčším mestom na našom území. 

V roku 1955 bolo mesto ako jedno z prvých na Slovensku vyhlásené za mestskú 

pamiatkovú rezerváciu. Medzi najvyhľadávanejšie atraktivity cestovného ruhcu 

zaraďujeme námestie Slovenského národného povstania, kde sa nachádza aj Mariánsky 

stĺp a ikona mesta šikmá hodinová veža. V tesnej blízkosti sa nachádza Benického 

alebo Thurzov dom. Mesto je známe aj pamätníkom SNP a múzeom SNP v súvislosti 

so Slovenským národným povstaním v roku 1944. Pri grafickom znázornení pilierov 

inteligentného cieľového miesta (graf 1), Banská Bystrica získala najlepšie výsledky 

v oblasti udržateľnosti a kolaboratívneho partnerstva.  

 

 

Graf 1 Piliere Indexu  inteligentného cieľového miesta – Banská Bystrica 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa Príloha 2,  2021. 

 

V pilieri (1) atraktívnosť sa Banská Bystrica svojím hodnotením približuje 

k priemeru v rámci skúmaných miest. Na platforme Airbnb mesto Banská Bystrica  
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ponúka 113 ubytovacích možností a výber z 3 aktivít voľného času. Booking.com 

ponúka 50 možnosti ubytovania, z toho 47 zahŕňa aj služby bezplatného wifi pripojenia. 

Na sociálnom médiu Tripadvisor je prezentovaných 112 stravovacích zariadení a 60 

kultúrnych pamiatok. V rámci podskupiny inteligentný obsah, ktorý zahŕňa aj počet 

odberateľov na oficiálnom kanáli mesta na Youtube, má mesto Banská Bystrica na účte 

len 26 odberateľov. Spolu s Košicami a Prešovom sa radí medzi mestá s najnižším 

počtom odberateľov. Hodnotenie online popularity na sociálnej sieti Instagram 

predstavuje nadpriemerné výsledky a to 648 príspevkov a 28 897 sledovateľov.  

Z hľadiska (2) dostupnosti je pozornosť sústredená otázkam zdieľaných bicyklov 

alebo bezbariérového prístupu v meste. V rámci bezbariérovej prístupnosti mesto 

ponúka 34 bezbariérových prístupov, z toho 4 bezbariérové prístupy sú ponúkané v  

ubytovacích zariadeniach. V  inteligentnej mobilite samosprávny kraj Banská Bystrica 

vytvoril 13 cyklistických trás s dĺžkou 294 kilometrov. V súčasnosti počet zdieľaných 

bicyklov na 1000 obyvateľov je na úrovni 0,25, čím sa Banská Bystrica radí medzi 

krajské mestá s najnižším počtom zdieľaných bicyklov. V rámci pohodlnej dostupnosti 

informácií o cestovnom ruchu prispôsobenej mobilným zariadeniam, Banská Bystrica 

vymenila svoj starý portál  www.archiv.banskabystrica.sk za nový inteligentný portál 

www.banskabystrica.sk. Medzi výhody nového inteligentného portálu patrí napríklad 

získanie informácií do 3 klikov, inteligentný vyhľadávač životných situácií alebo 

prepojenie na visitbanskabystrica.sk, kde sa synchronizujú podujatia s portálom a 

výlety s mobilnou aplikáciou mesta. Portál je vzorom pre ďalšie mestá, ktoré 

momentálne realizujú jeho nasadenie ako napríklad mesto Levoča, Žilina a ďalšie. 

Súčasťou piliera je aj hodnotenie oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné 

Slovensko, ktorá ponúka na svojej webovej stránke výber z 3 jazykových mutácií 

(slovenský, anglický, nemecký) a prihovára sa k potencionálnym návštevníkom 

prostredníctvom 3 sociálnych sieti.  

Pilier (3) pripravenosť na digitalizáciu je charakteristický digitálnou infraštruktúrou, 

ktorá zahŕňa napríklad počet bezplatných WiFi hotspotov. Mesto Banská Bystrica v 

súčasnosti disponuje 1 719 hotspotmi , to znamená 1,21 na 1 km2. Mesto Banská 

Bystrica má k dispozícií špeciálne routre, ktoré dokážu monitorovať ako dlho sa 

návštevník zdržal, koľkokrát sa vrátil a taktiež vie identifikovať preferovaný jazyk 

mobilného zariadenia s cieľom zistiť odkiaľ návštevník pochádza. Údaje a štatistiky sú 
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prevádzkované Mestským úradom. Priemerná pevná rýchlosť internetového pripojenia 

sa pohybuje na úrovni 35,7 Mbit/s.  

Z hľadiska (4) udržateľnosti sa mesto Banská Bystrica podľa environmentálnej 

regionalizácie nachádza z 95,2 % v 2 stupni a z 4,8 % v 1. stupni environmentálnej 

kvality. Znamená to, že územie pôsobí v mierne narušenom prostredím a s rastúcim 

trendom koncentrácií častíc PM10. V Banskej Bystrici predstavuje miera urbanizácie 

hodnotu 53,3 % a počet hlásených trestných činov sa pohybuje na úrovni 921-1 028, 

čím sa Banská Bystrica radí medzi najbezpečnejšie mestá na Slovensku.  Banská 

Bystrica je označovaná ako univerzitné mesto, v ktorom viac ako 10% populácie tvoria 

práve študenti a zároveň viac ako 35% populácie pracuje v kreatívnom a kultúrnom 

odvetví. V rámci vzdelávania o cestovnom ruchu mesto ponúka možnosť študovať 

cestovný ruch na Ekonomickej fakulte univerzity Mateja Bela s možnosťou získať 

dvojitý diplom v spolupráci prestížnou Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 

v Nemecku. Podľa portálu crunchbase sa v Banskej Bystrici nenachádza startup 

orientujúci sa výhradne na cestovný ruch.  

V rámci (5) kolaboratívneho partnerstva sa mesto riadi Programom hospodárskeho 

rozvoja mesta, ktorý obsahuje sociálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu 

a infraštruktúry, do ktorého spadá aj iniciatíva Smart City. V júli 2020 mesto 

predstavilo projekt Zavedenia Smart city riešení, ktorého realizáciou by sa 

modernizovala cestná dopravná signalizácia križovatiek na ceste I/66 v Banskej 

Bystrici. Ak by bola Banská Bystrica v projekte úspešná,  5 svetelných križovatiek na 

frekventovanej ceste I/66 v úseku od Štadlerovho nábrežia – ESC až po križovatku 

Námestie slobody – Cesta k Smrečine, by bolo prebudovaných podľa najmodernejších 

európskych kritérií, ktoré okrem iného umožnia preferenciu verejnej dopravy. 

 

 

2.1.2. Analýza uplatňovania inteligentnej koncepcie v meste Bratislava 

 

Bratislava – hlavné mesto Slovenska ako vstupná brána do krajiny, patrí medzi 

najdôležitejšie cieľové miesta Slovenska. Nezabudnuteľné kultúrne zážitky prinášajú 

každoročné Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavské džezové dni, Opera a balet 

Slovenského národného divadla, koncerty Slovenskej filharmónie alebo rôzne iné 

kultúrne a hudobné festivaly. Pri hodnotení základných indikátorov inteligentného 
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cieľového miesta najlepšie výsledky dosiahla Bratislava v pilieroch atraktívnosť, 

udržateľnosť a kolaboratívne partnerstvo (graf 2). V týchto ukazovateľoch má 

Bratislava lepšie alebo porovnateľné výsledky s priemerom hodnotených miest na 

Slovensku. V ostatných ukazovateľoch menej výrazne zaostáva za inými mestami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Piliere Indexu  inteligentného cieľového miesta – Bratislava 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa Príloha 3, 2021. 

 

V pilieri (1) atraktívnosť je pozornosť venovaná prezentácií atraktivít cestovného 

ruchu v digitálnom priestore, najmä na portáloch Tripadvisor, Booking.com, Airbnb 

a na sociálnych sieťach Instagram a Youtube. Na platforme Airbnb mesto Bratislava 

ponúka 300 a viac ubytovacích možností a len 14 aktivít voľného času. Booking.com 

ponúka 341 možnosti ubytovania, z toho 320 zahŕňa aj služby bezplatného wifi 

pripojenia. Na sociálnom médiu Tripadvisor je prezentovaných 1264 stravovacích 

zariadení a 230 kultúrnych pamiatok. V rámci podskupiny inteligentný obsah, ktorý 

zahŕňa aj počet odberateľov na oficiálnom kanáli mesta na Youtube, získalo mesto 

Bratislava 1620 odberateľov. Hodnotenie online popularity na sociálnej sieti Instagram 

predstavuje uspokojujúce výsledky a to 316 príspevkov a 29 000 sledovateľov. 

Digitálny dopyt pre ubytovacie služby sa pohybuje na úrovni 22 %, pre stravovacie na 

úrovni 32 % a pre voľnočasové aktivity 46 %.  

Z hľadiska (2) dostupnosti sa pozornosť venuje nie len cieľu bezbariérovosti, ale 

zahŕňa aj viacjazyčné služby alebo digitálne dostupné služby všetkým cestujúcim alebo 
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návštevníkom bez ohľadu na vek, kultúrne zázemie a zdravotné obmedzenie. V rámci 

bezbariérovej prístupnosti mesto ponúka 431 bezbariérových prístupov, z toho 38 

a nachádza v ubytovacích zariadeniach. V rámci Inteligentného príslušenstva, ktoré 

zahŕňa prístupnosť a pohodlnú dostupnosť informácií o cestovnom ruchu 

prostredníctvom mobilného zariadenia, Krajská organizácia cestovného ruchu 

Turizmus regiónu Bratislava prevádzkuje 4 účty na sociálnych sieťach a na svojej 

oficiálnej webovej stránke ponúka na výber z 3 jazykových mutácií (slovensky, 

anglicky, nemecky). Taktiež je spustená mobilná aplikácia Bratislavy na účely 

poskytovania informácií o pamiatkach, ktoré sú v okolí užívateľa. V otázke 

Inteligentnej mobility sme pozornosť venovali myšlienke zdieľaných bicyklov a ich 

využitiu. V Bratislave už niekoľko rokov existuje komunitný systém zdieľaných 

bicyklov, od jesene 2018 takisto mestský systém Slovnaft Bajk. V lete spustila v 

Bratislave vlastný bikesharing aj spoločnosť Antik. V súčasnosti mesto disponuje 

približne 250 bicyklami.  

Pilier (3) pripravenosť na digitalizáciu je charakteristický digitálnou infraštruktúrou, 

ktorá zahŕňa napríklad počet bezplatných WiFi hotspotov. Mesto Bratislava v minulosti 

avizovalo postupné rozširovanie zdarma WiFi v centre na účely remarketingu, no v 

súčasnosti je na počte 1 719 hotspotov , to znamená 4,67 na 1 km2. Mesto plánuje aj 

prevádzku portálového riešenia pre registráciu zariadení užívateľov k službe a zároveň 

pre generovanie štatistík využitia služby. Priemerná pevná rýchlosť internetového 

pripojenia sa pohybuje na úrovni 32,27 Mbit/s.  

Z hľadiska (4) udržateľnosti sa pozornosť sústreďuje otázkam životného prostredia, 

bezpečnosti alebo kreativite a inovatívnosti. Mesto Bratislava sa podľa 

environmentálnej regionalizácie nachádza v 3. stupni environmentálnej kvality, to 

znamená územie so silne narušeným prostredím a so zhoršenou kvalitou ovzdušia 

(veličina PM10) . Dôvodom môže byť prítomnosť spoločnosti Slovnaft a.s., ktorá je 

jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia v tesnej blízkosti Bratislavy. 

V nadväznosti so zhoršenou situáciou spojenou so životným prostredím, mesto spustilo 

výskumný projekt RESIN, ktorý skúma odolnosť mesta proti klimatickým zmenám. Pri 

otázke bezpečnosti v meste Bratislava, v ktorej miera urbanizácie dosiahla hodnotu 

80,07 %, bolo hlásených cez 2 296 trestných činov v roku 2020, čím sa Bratislava radí 

medzi najnebezpečnejšie mestá na Slovensku.  V podskupine kreativita a inovatívnosť 

sa dôraz kládol na počet startup spoločností orientujúcich sa na cestovný ruch a taktiež 
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dôležitým faktorom je aj počet univerzít zameraných na vzdelávanie v cestovnom 

ruchu. V Bratislava sa nachádza podľa portálu crunchbase.com celkovo 20 startupov, 

z ktorých najznámejšie sú Ecocapsule, ako inteligentný dom poháňaný slnečnou a 

veternou energiou, ktorý môže slúžiť ako mikro dom, chata, pop-up hotel alebo 

dokonca ako nabíjacia stanica pre elektrické autá. V meste Bratislava sa nachádza aj 

Ekonomická univerzita, ktorá ponúka študijný program Manažment cestovného ruchu 

a Paneurópska vysoká škola, ktorá zabezpečuje štúdium cestovného ruchu v spolupráci 

s českou Vysokou školou obchodní v Prahe. 

V rámci (5) kolaboratívneho partnerstva v roku 2018 mesto Bratislava prijalo 

koncepciu Bratislava rozumné mesto 2030, ktorej cieľom je efektívne využívanie 

zdrojov, konkurencieschopnosť ekonomiky a rast kvality života v meste. Koncepcia 

formuje mestský rozvoj a je vypracovaná v nadväznosti na súvisiace strategické 

dokumenty na medzinárodnej, národnej a miestnej úrovni. Stredobodom záujmu je 

každý rezident a návštevník mesta, jeho blahobyt, zdravý a kvalitný materiálny 

a nemateriálny – spoločenský, sociálny a kultúrny život. Bratislava má ambíciu 

reagovať na súčasné výzvy a trendy v rozvoji miest. V koncepcii Bratislava rozumné 

mesto 2030 sa venuje pozornosť aj cestovnému ruchu. V tomto pilieri je cieľom 

posilnenie významu Bratislavy ako atraktívneho, moderného, prívetivého a bezpečného 

cieľového miesta cestovného ruch zameraného na voľnočasový a kongresový cestovný 

ruch. Vzhľadom na uplatňovanie viacerých inovatívnych prístupov sa v roku 2019 

rozhodla Bratislava zapojiť do iniciatívy Európske hlavné mesto inteligentného 

cestovného ruchu, v ktorej svoje šance na víťazstvo neotočila. 

 

2.1.3. Analýza uplatňovania inteligentnej koncepcie v meste Košice 

 

Košice sú druhým najväčším mestom na Slovensku a zároveň metropolou východu. 

Mesto je z medzinárodného hľadiska známe predovšetkým druhým najstarším 

maratónom na svete s názvom Medzinárodný maratón mieru, ktorý bol založený v roku 

1942. Historické centrum Košíc je najväčšou pamiatkovou rezerváciou v Slovenskej 

republike, kde sa zároveň nachádzajú najvyhľadávanejšie atraktivity, ako napríklad 

patrí Dóm svätej Alžbety (najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe), Štátne divadlo, 

Urbanova veža, Mikulášova väznica a ikonická spievajúca fontána. V grafickom 

zobrazení pilierov inteligentného cieľového miesta (graf 3), mesto Košice vyčnieva nad 
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ostatnými skúmanými mestami v oblasti dostupnosti a taktiež v pripravenosti na 

digitalizáciu.  

 

 

Graf 3 Piliere Indexu  inteligentného cieľového miesta – Košice 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa Príloha 4, 2021. 

 

Z hľadiska (1) atraktívnosti sa Košice svojím hodnotením radia medzi najúspešnejšie 

skúmané mestá.  Mesto ponúka svojím návštevníkom na platforme Airbnb možnosť 

výberu z vyše 300 ubytovacích možností a zároveň prostredníctvom booking.com 169 

možností ubytovania (85,7 % ubytovacích zariadení poskytuje možnosť bezplatného 

WiFi pripojenia). Na sociálnom médiu Tripadvisor je prezentovaných 268 stravovacích 

zariadení a 25 kultúrnych pamiatok. Aktivity voľného času  prezentované na Airbnb 

v meste Košice nie sú žiadne. Inteligentný obsah, ktorý by mal byť prezentovaný na 

oficiálnom kanáli mesta na Youtube, dosahuje podobne ako mesto Banská Bystrica len 

24 odberateľov. Spolu s Banskou Bystricou a Prešovom sa radí medzi mestá 

s najnižším počtom odberateľov. Hodnotenie online popularity na sociálnej sieti 

Instagram predstavuje priemerné výsledky a to 311 príspevkov a 2407 sledovateľov.  

Z hľadiska (2) dostupnosti mesto Košice ponúka vyše 1000 bezbariérových 

prístupov, z toho 10 sa nachádzajú v ubytovacích zariadeniach na booking.com. 

V rámci inteligentnej mobility je v meste Košice dostupných 400 zdieľaných bicyklov, 

ale v dôsledku pandémie Covid-19 bol tento počet zredukovaný približne o tretinu. 

Oproti minulému obdobiu došlo aj k zlacneniu mesačného paušálu o polovicu. 

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
Aktraktívnosť

Dostupnosť

Pripravenosť na
digitalizáciu

Udržateľnosť

Kolaboratívne partnerstvo

Košice



 

20 
 

Výhodou košického bikesharingu je, že bicykel môžete vrátiť aj mimo vyhradených 

stanovíšť, ale musí sa nachádzať na viditeľnom mieste. V budúcnosti by mesto chcelo 

presiahnuť hranicu 1000 bicyklov. Prostredníctvom mobilného zariadenia, pomocou 

ktorého sa užívateľ vie dostať k informáciám o cestovnom ruchu spustilo mesto 

aplikáciu v spolupráci s organizáciou cestovného ruchu Košice Region Turizmus. 

Prostredníctvom aplikácie užívateľ ocení intuitívne ovládanie aplikácie a prepracované 

filtre, ktoré umožňujú zoraďovať údaje podľa tém alebo zamerania či záujmov. 

Mobilná aplikácia zachytáva trendy v poskytovaní informácií pre záujemcov 

o návštevu a spoznanie vybranej destinácie. Ponúka v prehľadnej štruktúre množstvo 

užitočných údajov, ktoré sú rozdelené do kapitol - čo vidieť, čo robiť, podujatia, 

plánovač výletov, moje obľúbené, kde sa ubytovať a QR scanner. Organizácia sa 

zároveň prihovára k svojím návštevníkom prostredníctvom až 6 sociálnych sieti.  

V rámci piliera (3) pripravenosť na digitalizáciu sa v Košiciach koncentruje 520 

bezplatných WiFi hotspotov , to predstavuje 2,14 na 1 km2. V rámci Programovej 

oblasti rozvoja Košice – mesto využívajúce IKT pre efektívne spravovanie si Košice 

ako jeden z cieľov stanovili rozšíriť a skvalitniť elektronické informačné služby 

a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť. Aktivity zamerané na dosiahnutie cieľa sú 

rozvoj hlavného informačného portálu mesta, dobudovanie verejného a užívateľsky 

prístupného portálu s GIS údajmi využiteľnými pre verejnosť, digitalizáciu a 

sprístupnenie dát verejnosti Priemerná pevná rýchlosť internetového pripojenia sa 

pohybuje na úrovni 44,6 Mbit/s.  

Mesto Košice v rámci piliera (4) udržateľnosť sa podľa environmentálnej 

regionalizácie nachádza v 3. stupni environmentálnej kvality, to znamená územie so 

silne narušeným prostredím a so zhoršenou kvalitou ovzdušia. Dôvodom môže byť 

prítomnosť spoločnosti US Steel Košice a.s. ktorá je jedným z najväčších 

znečisťovateľov životného prostredia v tesnej blízkosti Košíc. V nadväznosti so 

zhoršenou situáciou spojenou so životným prostredím si mesto dáva za cieľ znížiť 

výskyt prachových zložiek (častíc PM10 a PM2,5) v meste a to aktivitami zameranými 

na podporu alternatívnej mobility vrátane elektromobility v meste Košice, prieskumom 

o vplyve znečisťujúcich látok v ovzduší na zdravie obyvateľstva a štúdiu dopadu 

prachových častíc na zdravie v oblastiach riadenia kvality ovzdušia či zavedením 

monitorovacieho systému mesta - podrobnejšie merania znečisťovania ovzdušia 

prachovými časticami. Pri otázke bezpečnosti v meste Košice, v ktorej miera 
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urbanizácie dosiahla hodnotu 55,3 %, bolo hlásených cez 2 296 trestných činov v roku 

2020, čím sa Košice spolu s Bratislavou radia medzi najnebezpečnejšie mestá na 

Slovensku. V Košiciach sa podľa portálu crunchbase.com nachádzajú 2 startupy 

zameraných na cestovný ruch. Radíme sem napríklad mobilnú aplikáciu 

RoomAssistant, ktorá pomáha hotelom maximalizovať príjmy z hostí, ktorí sú už 

ubytovaní. V meste Košice sa nachádza aj Technická univerzita, ktorá ponúka štúdium 

cestovného ruchu v študijnom programe geoturizmus.   

V rámci (5) kolaboratívneho partnerstva mesto Košice vo svojom Programe rozvoja 

2015-2020 (2025) zohľadňuje programovú oblasť Košice – mesto kultúry, športu 

a aktívneho oddychu. Program je koncepčne nastavený na cieľovú skupinu obyvateľov 

a návštevníkov mesta, ktorým chce mesto poskytnúť atraktívne a variabilné možnosti 

na aktívne trávenie voľného času. Základný priestor predstavuje oblasť kultúry, športu 

a cestovného ruchu. Z dokumentu vyplýva, že v rámci cestovného ruchu si Košice 

nedávajú ako prioritu zaradiť sa medzi Európske mestá inteligentného rozvoja 

cestovného ruchu, ale začleniť sa medzi Európske mestá športu. Návrhy v spojitosti 

s inteligentnými riešeniami pre cieľové miesta sú spomenuté vo  viacerých sekciách, 

napríklad Košice – bezpečné mesto, Košice – mesto kvalitnej dopravy, Košice – mesto 

kvalitného životného prostredia a Košice – mesto využívajúce IKT pre efektívne 

spravovanie.  

 

2.2.  Príklady dobrej praxe zo zahraničia 

 

Pre porovnanie rozvoja inteligentných cieľových miesta na Slovensku s cieľovými 

miestami v zahraničí využijeme štúdiu Chubg et al. (2021). Táto štúdia využila 

indikátory z Indexu konkurencieschopnosti. Keďže náš navrhovaný spôsob 

monitorovania vychádza najmä z tohto indexu, údaje sú čiastočne porovnateľné.  

Najlepšie výsledky v oblasti inteligentného cestovného ruchu dosahujú mestá ako 

Singapur, Amsterdam alebo New York (Tabuľka 5). Mestá, ako napríklad Singapur, sú 

dlhodobo lídrami v uplatňovaní inteligentnej koncepcie a zavádzaní inovačnej politike 

v cestovnom ruchu, najmä o vytváraní digitálneho ekosystému, práci s poznatkami a 

poskytovaní turistom prístup k vysokokvalitnému obsahu v reálnom čase. V rámci 

Slovenska, prívlastkom inteligentné cieľové miesto cestovného ruchu je možné označiť 

mesto Bratislava, ktoré sa aj uchádzalo o titul Európskeho hlavného mesta 
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inteligentného cestovného ruchu a zavádza inteligentné riešenia v oblasti cestovného 

ruchu. Mestá ako Banská Bystrica a Košice zatiaľ prejavujú snahu stať sa 

inteligentnými mestami, ale v podmienkach inteligentného rozvoja  cestovného ruchu 

by mali efektívnejšie uplatňovať inteligentné riešenia, aby sa k nim priblížili. 

 

 

Tabuľka 4 Hodnotenie uplatňovania inteligentnej koncepcie 

 Prameň: Spracované podľa Chung et. al. (2021). 

 

V rámci piliera (1) atraktívnosť najlepšie výsledky pozorujeme v mestách Londýn, 

Tokyo a New York. Jednou z londýnskych iniciatív inteligentného mesta cestovného 

ruchu je nový park mesta (Olympijský park kráľovnej Alžbety), ktorý je inteligentný a 

udržateľný. Na viac ako 45 hektároch parku mesto postavilo okrem iného 5 športových 

miest svetovej úrovne, 10 000 nových domov, univerzitnú štvrť a mediálny a digitálny 

uzol. Okrem úplného pripojenia k sieti WiFi je park pripojený k nízkouhlíkovej tepelnej 

a chladiacej sieti a využíva prírodné environmentálne prvky v krajine na podporu 

biodiverzity a zmierňovanie povodňových rizík. Domy v parku sú tiež šetrné k 

životnému prostrediu a produkujú o 62 % menej emisií CO2 ako štandardný britský 

priemyselný dom. V New Yorku z dôvodu pandémie koronavírusu a s ňou súvisiacich 

reštrikcií sa mesto rozhodlo presunúť svoje atraktivity do virtuálnej podoby. Múzeá, 

parky, centrá múzických umení, knižnice a iné sa postavili tejto výzve a poskytli 

virtuálny prístup k svojim budovám a zbierkam. V náročnom čase tieto virtuálne 

zážitky ponúkajú obyvateľom New Yorku a jej návštevníkom mnoho spôsobov, ako sa 

 Mesto Atraktívnosť Dostupnosť
Pripravenosť 

na digitalizáciu Udržateľnosť
Kolaboratívne 

partnerstvo 
Priemerné 

skóre
Singapur 3,8 (6) 5 (3) 5,8 (1) 4,7 (6) 6,6 (1) 5,2
Amsterdam 3,3 (7) 4,8 (4) 5,2 (5) 5,7 (2) 6,4 (2) 5,1
New York 4,1 (3) 5,2 (1) 5,7 (2) 4,9 (4) 5 (6) 5,0
Seoul 4,0 (4) 3,3 (11) 5,6 (3) 5,6 (3) 5,2 (5) 4,7
Barcelona  3,9 (5) 4 (8) 5,5 (4) 4,4 (8) 5,6 (4) 4,7
Kodaň 2,6 (11) 4,2 (7) 4,6 (6) 6,1 (1) 5,7 (3) 4,6
San Francisco 3,3 (8) 4,5 (6) 3,6 (8) 4,9 (5) 3,5 (7) 4,0
Londýn 4,9 (1) 5 (2) 2,3 (11) 4,7 (7) 2,2 (10) 3,8
Shanghai 2,8 (10) 3,5 (10) 4,5 (7) 3,5 (10) 3,3 (8) 3,5
Tokyo 4,4 (2) 4,6 (5) 2,7 (10) 4,3 (9) 1,5 (11) 3,5
Bangkok 3,1 (9) 3,8 (9) 3,6 (9) 3,1 (11) 2,9 (9) 3,3
Bratislava 1,8 (12) 2,7 (15) 2 (16) 3,3 (13) 4,6 (12) 2,9
Banská Bystrica 0,5 (15) 2,4 (16) 2,2 (13) 3,6 (12) 3 (13) 2,3
Košice 1 (13) 3,2 (12) 2,3 (12) 2,9 (15) 2,2 (17) 2,3
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baviť a byť v spojení s množstvom významných kultúrnych ponúk mesta, napríklad 

organizácia New York Landmarks Conservancy má videozáznam (obrázok 3 ) s 

názvom „Tourist In Your Own Town“, ktorý divákov privedie na prehliadku 

historických pamiatok (vrátane rodného domu prezidenta Theodora Roosevelta a 

múzea Dyckman Farmhouse Museum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3 Príklady videozáznamov v projekte Tourist In Your Own Town 

Prameň: www.nyc-arts.org/videos. 

 

V  (2) dostupnosti boli najviac úspešné mestá Singapur, Londýn, New York a 

Amsterdam. V uliciach Singapuru bola vybudovaná sieť senzorov, kamier a zariadení 

GPS na sledovanie dopravy, predpovedanie preťaženia a varovanie vodičov pri zmene 

trasy. Vláda vyvinula rôzne stimuly na odrádzanie od používania osobných vozidiel, 

aby sa zabránilo veľkým preťaženiam, ako napríklad elektronický systém 

spoplatňovania ciest a vysoké daňové sadzby pre nové automobily. Starší a zdravotne 

postihnutí občania na križovatkách si môžu uľahčiť prechod pomocou špeciálnych 

kariet, ktoré predlžujú časy kríženia po poklepaní na stĺpy semaforu. Každé parkovacie 

miesto je spojené s monitorovacím systémom parkovania, ktorý automaticky zvyšuje 

počet dostupných parkovísk v čase mimo špičky pre návštevníkov a tiež znižuje 

dostupné miesta pre návštevníkov krátkodobého parkovania vo večerných hodinách, 

aby bol zabezpečený dostatok parkov pre obyvateľov, ktorí sa vracajú z 

práce. V Amsterdame, ktorý patrí medzi lídrov v zelenej doprave, získali iniciatívy na 

zdieľanie bicyklov v minulom roku viac ako 1 milión eur na financovanie rozvoja 
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inteligentnej mobility mesta. Dve amsterdamské spoločnosti zaoberajúce sa zdieľaním 

bicyklov, Urbee a Cargoroo, získali dotácie vo výške 8,8 milióna EUR v rámci projektu 

Európskej Únice, ktorého cieľom je dokázať, že ponuka zdieľaných elektrických 

bicyklov a automobilov je komerčne realizovateľná. Mesto Amsterdam získalo 1,2 

milióna EUR, ktoré sa použili na inštaláciu a propagáciu elektronických staníc, kde sa 

budú ponúkať zdieľané bicykle. V Amsterdame je to ďalším krokom vpred pre už 

prosperujúcu oblasť inteligentnej mobility. Popri iniciatívach zdieľania bicyklov, na 

cestách rastie aj počet elektrických vozidiel. Amsterdam nedávno oznámil, že si 

zabezpečil svoju prvú flotilu plne elektrických verejných autobusov, a je pripravený 

venovať sa otázke zdieľanej mobility, ktorej cieľom je zníženie preťaženia dopravy a 

zlepšenie života obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. 

V rámci piliera (3) pripravenosť na digitalizáciu sa najlepšom mieste umistnili mestá 

Singapur, New York a Seoul. V Singapure v rámci digitalizácie prešli v roku 2020 

z klasickej návštevníckej karty na digitálny Visit Singapore preukaz s cieľom zjednotiť 

digitálne štandardy pre elektronický cestovný lístok. Vytvorili tak jeden digitálny 

lístok, ktorý návštevníkom uľahčí vstup na rôzne podujatia a atraktivity tým, že stačí 

ak sa preukážu iba jedným univerzálnym lístkom. Toto vytvára pre návštevníkov 

zážitok bez čakania a pohodlný pohyb po meste. Pokiaľ ide o zariadenia cestovného 

ruchu, prijatie preukazu Visit Singapore zmení potrebu investovať do vlastných 

platforiem. Mesto Seoul v rámci tohto piliera zaviedlo aplikáciu Tour Seoul+, ktorá 

predstavuje novú a vylepšenú verziu oficiálneho sprievodcu cestovným ruchom v meste 

Seoul. Ľahko použiteľná aplikácia poskytuje najnovšie informácie o mobilných 

technológiách a poskytuje množstvo informácií o prehliadkach, stravovaní, ubytovaní, 

doprave, udalostiach a ďalších veciach. Aplikácia Tour Seoul+ s veľkosťou 25 Mbit je 

mimoriadne dátovo nenáročná, čo uľahčuje jej stiahnutie a umožňuje jej rýchlejšie 

fungovanie s rýchlosťou prenosu dát viac ako 250 Mbit/s. Aplikácia funguje v 

spolupráci s oficiálnym webovým serverom cestovného ruchu v Seoule (Visitseoul.net) 

a poskytuje informácie v reálnom čase. Práca prostredníctvom stránky Visitseoul.net 

tiež umožňuje rezervovať si muzikály, výstavy a iné udalosti, ako aj rezervovať si 

hotely a ďalšie možnosti ubytovania pomocou mobilného zariadenia. 

V rámci piliera (4) udržateľnosť najlepšie príklady dobrej praxe prichádzajú z miest 

ako Kodaň, Seoul a Amsterdam. Kodaň ponúka návštevníkom mnoho príležitostí 

spoznať mesto z vody, napríklad s „GoBoat“. GoBoat umožňuje návštevníkom prenajať 
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si člny na solárny pohon, ktoré môžu splaviť všetci. GoBoats sú čiastočne vyrobené z 

recyklovaných plastových fliaš a nová generácia lodí má byť vyrobená stopercentne z 

recyklovaných vláknitých materiálov. Ďalej sa začala iniciatíva „Miljokajakken“ 

(Zelený kajak). Umožňuje bezplatne si prenajať kajak, ak sa pri jazde na kajaku 

užívateľ zaviaže zbierať odpadky a zdieľať svoje zážitky na sociálnych sieťach s cieľom 

šíriť informácie. Kodaň sa chce svojou iniciatívou zamerať na environmentálne výzvy 

mesta a povzbudiť Dánov a návštevníkov, aby preukázali väčšiu zodpovednosť za 

odpad, ktorý produkujú. Inšpiráciou môže byť aj startup Bidroom, ktorý založili v 

Amsterdame v roku 2014. Startup má jednoduchú a silnú predstavu o tom, že po 

jednorazovom poplatku 149 EUR nebude hotelom účtovať žiadne provízie. Namiesto 

toho účtuje cestujúcim ročný členský poplatok vo výške 59 EUR za plný prístup. 

Ostatné rezervačné platformy si môžu účtovať prirážku až 30 % z cien rezervovania, 

čo je nočná mora pre nezávislé hotely aj malé reťazce. VISA, vydavateľ kreditných 

kariet, si všimol narušenie tohto modelu a obrátil sa na spoločnosť Bidroom, ktorá 

uviedla platformu na trh svojim klientom v Európe.  

Z pohľadu (5) kolaboratívneho partnerstva sú lídrami mestá Singapur, Amsterdam 

a Kodaň.  Rada pre cestovný ruch v Singapure intenzívne stimuluje rozvoj sektora 

cestovného ruchu v Singapure, pretože zostáva dôležitým ekonomickým pilierom v 

dlhodobom strategickom plánovaní mesta. Propaguje mnohostrannú príťažlivosť 

Singapuru ako popredné cieľové miesto v oblasti obchodu, oddychu a vzdelávania. 

Rada pre cestovný ruch tiež podporuje silnú podporu a účasť občanov Singapuru pri 

vytváraní stratégie, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou identity a príťažlivosti 

Singapuru. Rada pre cestovný ruch v Singapure sa tiež zapája do nových iniciatív v 

oblasti digitálnych a sociálnych médií s cieľom zvýšiť interakciu s cieľovým publikom, 

ako napríklad nedávne strategické partnerstvo s TripAdvisorom, prostredníctvom 

ktorého je teraz Singapur schopný poskytovať aktuálny obsah generovaný 

používateľmi na webe YourSingapore.com, ako napríklad hodnotenia, recenzie a 

názory na atraktivity v Singapure. Jedným z hlavných projektov vytvorených v rámci 

stratégie pre sektor cestovného ruchu je program Digital Concierge Service. Program 

poskytuje každému návštevníkovi jeho vlastného virtuálneho „domovníka“, ktorý 

predvída jeho potreby a poskytuje osobné služby. Cieľom programu je udržať a 

podporiť prítomnosť cestujúcich v Singapure a to poskytovaním jednoduchých a 
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rýchlych interakcií so všetkými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu 

prostredníctvom jednobodovej registrácie. 
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ZÁVER 

 

Koncepcia inteligentných cieľových miest cestovného ruchu ponúka návštevníkom 

a miestnym obyvateľom lepšie služby prispôsobené ich požiadavkám a manažérskym 

organizáciám nové príležitosti vytvárať konkurencieschopný produkt cieľového miesta. 

Rozvoj inteligentných cieľových miest cestovného ruchu na Slovensku je v začiatkoch 

a je potrebné zamerať sa viac aj na manažérsky pohľad a zbierať údaje o návštevníkoch 

pomocou informačných technológii a tým vytvárať produkt pre návštevníka “šitý na 

mieru“.  

Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť spôsob monitorovania rozvoja inteligentných 

cieľových miest cestovného ruchu a aplikovať túto metodiku na vybrané cieľové miesta 

cestovného ruchu na Slovensku. V prvej časti práce sme sa venovali teoretickým 

východiskám skúmania inteligentných cieľových miest cestovného ruchu, pričom sme 

sa zamerali na doteraz využívané modely hodnotenia inteligentných riešení v mestách 

a cieľových miestach cestovného ruchu. V druhej časti práce sme navrhli monitorovací 

systém a aplikovali sme ho na cieľové miesta Banská Bystrica, Bratislava a Košice. 

Stav uplatňovania inteligentných riešení v cieľových miestach cestovného ruchu na 

Slovensku sme porovnali s príkladmi dobrej z praxe zo zahraničia.  

Zistili sme, že v rámci Slovenska, prívlastkom inteligentné cieľové miesto 

cestovného ruchu je možné označiť mesto Bratislava, ktoré sa aj uchádzalo o titul 

Európskeho hlavného mesta inteligentného cestovného ruchu a zavádza inteligentné 

riešenia v oblasti cestovného ruchu. Mestá ako Banská Bystrica a Košice zatiaľ 

prejavujú snahu stať sa inteligentnými mestami, ale v podmienkach inteligentného 

rozvoja cieľových miest by mali efektívnejšie zavádzať inteligentné riešenia, aby sa 

k nim priblížili. 
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Prílohy 

 

Príloha 1 Index konkurencieschopnosti pre inteligentné cieľové miesta 

Pilier Podskupina Indikátory Zdroj 

A
traktívnosť 

Inteligentné 
atraktivity 

Počet výsledkov vyhľadávania v prehliadači Google extrahovaných pre ”kultúrne a prírodne atraktivity 
v meste Banská Bystrica”

Google 

Atraktivity prezentované virtuálnou realitou na sociálnom médiu Tripadvisor Tripadvisor

Inteligentné 
zariadenia 

Počet výsledkov vyhľadávania na Airbnb Airbnb
Počet stravovacích zariadení prezentovaných na sociálnom médiu Tripadvisor Tripadvisor
Počet ubytovacích zariadení poskytujúcich bezplatné WiFi služby na platforme booking.com Booking

Inteligentný obsah 

Počet vyhľadávaní na sociálnom médiu Tripadvisor v súvislosti s kultúrnymi pamiatkami Tripadvisor 

Počet odberateľov na oficiálnom kanáli mesta na sociálnom médiu Youtube Youtube 

Aktivity voľného času prezentované na Airbnb Airbnb 

Online popularita 

Hodnotenie popularity mesta na Instagrame Instagram
Digitálny dopyt pre ubytovacie služby  

Bloom Consulting Digitálny dopyt pre informácie súvisiace s  návštevou mesta 

Digitálny dopyt pre voľnočasové aktivity

D
ostupnosť 

Inteligentné 
príslušenstvo 

Počet sociálnych sieti prevádzkovaných oblastnou organizáciou cestovného ruchu Webová stránka OOCR 

Počet jazykových mutácií na webovej stránke oblastnej organizácie cestovného ruchu Webová stránka OOCR 
Úroveň pokrytia Google maps Google maps

3 otázky pre návštevníkov (O1: Informácie o cestovnom ruchu v meste sú prístupné prostredníctvom 
mobilného zariadenia; O2: Viem sa pohodlne dostať k informáciám v spojitosti s cestovným ruchom 
prostredníctvom mobilného zariadenia; O3: Viem platiť prostredníctvom mobilného zariadenia, aj keď 
nemám hotovosť; ), 1= úplne nesúhlasím, 7= úplne súhlasím 

Dotazník 
(vlastné spracovanie) 

Inteligentná mobilita Počet zdieľaných bicyklov na 1000 obyvateľov 
Fontech, Svetdopravy 
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3 otázky pre návštevníkov (O1: V meste viem využiť zdieľané kolobežky; O2: V meste viem využiť 
zdieľané bicykle; O3: V meste viem využiť služby zdieľanej ekonomiky, napríklad Uber, Bolt, 
BlaBlaCar...) 1= úplne nesúhlasím, 7= úplne súhlasím

Dotazník 
(vlastné spracovanie) 

Bezbariérová   
prístupnosť 

Počet bezbariérových ubytovacích zariadení na booking.com Booking

Počet bezbariérových prístupov v meste www.oma.sk 

 P
ripravenosť na digitalizáciu 

 

Digitálna 
infraštruktúra 

Počet bezplatných WiFi hot spotov na 1 km2 WiFimap 

1 otázka pre rezidenta/ návštevníka (O1: Vyberte miesta kde využívate bezplatné WiFi pripojenie; 1= 
autobus, 2= pamiatky, 3= letisko) 

Dotazník 
(vlastné spracovanie) 

Pevná rýchlosť internetového pripojenia www.rychlost.sk 

Inteligentná 
platforma 

3 otázky pre rezidenta/ návštevníka zamerané na vnímanie kvality inteligentnej platformy (O1: Mesto 
poskytuje služby obchodným predajcom  cez inteligentnú platformu; O2: Mesto  poskytuje obchodným 
zákazníkom služby cez inteligentnú platformu; O3: Mestské inštitúcie zbierajú, analyzujú a zdieľajú 
informácie pre potreby trhu a k tvorbe verejnej politiky) 1= úplne nesúhlasím, 7= úplne súhlasím

Dotazník 
(vlastné spracovanie) 

Inteligentné 
technologické služby 

1 otázka pre rezidenta/ návštevníka (O1: Vyberte každú digitálnu službu, ktorú môžete v meste zažiť; 1= 
digitálna turistická informačná výveska, 2= samo registrácia, 3= robotický vrátnik, 4= chatbot, 5= AI 
hovorca) 

Dotazník 
(vlastné spracovanie 

U
držateľnosť 

Životné prostredie 

Hustota cestnej siete na 1 km2 Slovenská správa ciest 

1 otázka pre rezidenta/ návštevníka zameraná na vnímanie kvality dopravných informácií (O1:  Informácie 
súvisiace s obmedzením dopravy viem zistiť prostredníctvom mobilného zariadenia) 1= úplne nesúhlasím, 
7= úplne súhlasím

Dotazník 
(vlastné spracovanie) 

Úroveň znečistenia ovzdušia (veličina PM10) SHMÚ

Environmentálna regionalizácia 
Správa o stave životného 

prostredia
Počet trestných činov Ministerstvo vnútra 

Kreativita 
a  inovatívnosť 

Počet startup spoločností orientujúcich sa na cestovný ruch Crunchbase
Počet univerzít zameraných na cestovný ruch www.portalvs.sk 

Bezpečnosť 

GHS index (Global health security index) GHS index
2 otázky zamerané na bezpečnosť rezidentov/návštevníkov v meste  (O1: Pri prechádzke mestom sa cítim 
bezpečne; O2: V meste som upozornený textovou správou v spojitosti s blížiacim sa narušením 
bezpečnosti) 1= úplne nesúhlasím, 7= úplne súhlasím

Dotazník  
(vlastné spracovanie) 

Odolnosť mesta 
Miera urbanizácie 

Správa o stave životného 
prostredia

Kybernetické riziko FM Globalgroup 
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K
olaboratívne 
partnerstvo 

Symbióza 
návštevníkov a 

rezidentov 
Intenzita CR (počet turistov/počet obyvateľov) 

Štatistický úrad SR 

Inteligentné riadenie 
cestovného ruchu 

2 otázky zamerané na vnímanie inteligentného riadenia cestovného ruchu (O1: Mesto  má stratégiu 
súvisiacu s inteligentným cestovným ruchom; O2: Do vytvárania stratégie súvisiacej s rozvojom 
inteligentného cestovného ruchu sú zapojené zainteresované subjekty cestovného ruchu; ) 1= úplne 
nesúhlasím, 7= úplne súhlasím

Dotazník  
(vlastné spracovanie) 
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Príloha 2 Index konkurencieschopnosti pre cieľové miesto Banská Bystrica 

Pilier Podskupina Indikátory Výsledok Skóre 

Atraktívnosť 

Inteligentné 
atraktivity 

Počet výsledkov vyhľadávania v prehliadači 
Google extrahovaných pre ”kultúrne a 
prírodne atraktivity v meste Banská Bystrica” 

264 000 
 

 
0,5 

Atraktivity prezentované virtuálnou realitou 
na sociálnom médiu Tripadvisor 

0 
 
 

0 

Inteligentné 
zariadenia 

Počet výsledkov vyhľadávania na Airbnb 
113 

 
1,1 

Počet stravovacích zariadení prezentovaných 
na sociálnom médiu Tripadvisor

112 
 

0,1 

Počet ubytovacích zariadení poskytujúcich 
bezplatné WiFi služby na platforme 
booking.com

47 
 

2 

Inteligentný 
obsah 

Počet vyhľadávaní na sociálnom médiu 
Tripadvisor v súvislosti s kultúrnymi 
pamiatkami

60 
 

0,6 

Počet odberateľov na oficiálnom kanáli mesta 
na sociálnom médiu Youtube

26 
 

0,1 

Aktivity voľného času prezentované na 
Airbnb

3 
 

0,1 

Online popularita 

Hodnotenie popularity mesta na Instagrame 

648 
príspevkov, 

28 897 
sledovateľv 

 

 
 

0,2 

Digitálny dopyt pre ubytovacie služby - -
Digitálny dopyt pre informácie súvisiace s  
návštevou mesta

- - 

Digitálny dopyt pre voľnočasové aktivity - -

Dostupnosť 

Inteligentné 
príslušenstvo 

Počet sociálnych sieti prevádzkovaných 
oblastnou organizáciou cestovného ruchu

3 3 

Počet jazykových mutácií na webovej stránke 
oblastnej organizácie cestovného ruchu

3 1,5 

Úroveň pokrytia Google maps - 6
3 otázky pre návštevníkov (O1: Informácie o 
cestovnom ruchu v meste sú prístupné 
prostredníctvom mobilného zariadenia; O2: 
Viem sa pohodlne dostať k informáciám v 
spojitosti s cestovným ruchom 
prostredníctvom mobilného zariadenia; O3: 
Viem platiť prostredníctvom mobilného 
zariadenia, aj keď nemám hotovosť; ), 1= 
úplne nesúhlasím, 7= úplne súhlasím4

 
 
 

O1: 5 
O2: 4 
O3: 3 

 
 
 
 

4 

Inteligentná 
mobilita 

Počet zdieľaných bicyklov na 1000 
obyvateľov

0,25 0,3 

3 otázky pre návštevníkov (O1: V meste viem 
využiť zdieľané kolobežky; O2: V meste viem 
využiť zdieľané bicykle; O3: V meste viem 
využiť služby zdieľanej ekonomiky, napríklad 
Uber, Bolt, BlaBlaCar...) 1= úplne 
nesúhlasím, 7= úplne súhlasím

 
O1: 1 
O2: 2 
O3: 7 

 
 

3,3 

Bezbariérová   
prístupnosť 

Počet bezbariérových ubytovacích zariadení 
na booking.com

4 0,6 

Počet bezbariérových prístupov v meste 34 0,4 

 Počet bezplatných WiFi hot spotov na 1 km2 1,21 0,1 
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Pripravenosť 
na 

digitalizáciu 

Digitálna 
infraštruktúra 

1 otázka pre rezidenta/ návštevníka (O1: 
Vyberte miesta kde využívate bezplatné WiFi 
pripojenie; 1= autobus, 2= pamiatky, 3= 
letisko)

 
O1: 2 

 
2 

Pevná rýchlosť internetového pripojenia 35,7 Mbit/s 3,5

Inteligentná 
platforma 

3 otázky pre rezidenta/ návštevníka zamerané 
na vnímanie kvality inteligentnej platformy 
(O1: Mesto poskytuje služby obchodným 
predajcom  cez inteligentnú platformu; O2: 
Mesto  poskytuje obchodným zákazníkom 
služby cez inteligentnú platformu; O3: 
Mestské inštitúcie zbierajú, analyzujú a 
zdieľajú informácie pre potreby trhu a k tvorbe 
verejnej politiky) 1= úplne nesúhlasím, 7= 
úplne súhlasím

 
 
 

   O1: 2 
   O2: 3 
   O3: 5 

 
 
 
 

3,3 

Inteligentné 
technologické 

služby 

1 otázka pre rezidenta/ návštevníka (O1: 
Vyberte každú digitálnu službu, ktorú môžete 
v meste zažiť; 1= digitálna turistická 
informačná výveska, 2= samo registrácia, 3= 
robotický vrátnik, 4= chatbot, 5= AI hovorca) 

 
 

O1: 2 

 
 

2 

Udržateľnosť 

Životné 
prostredie 

Hustota cestnej siete na 1 km2 0,309 6 

1 otázka pre rezidenta/ návštevníka zameraná 
na vnímanie kvality dopravných informácií 
(O1:  Informácie súvisiace s obmedzením 
dopravy viem zistiť prostredníctvom 
mobilného zariadenia) 1= úplne nesúhlasím, 
7= úplne súhlasím

 
 

O1: 5 

 
 

5 

Úroveň znečistenia ovzdušia (veličina PM10)   8 5,1 
Environmentálna regionalizácia 2. stupeň 3
Počet trestných činov 921-1028 4,5

Kreativita 
a  inovatívnosť 

Počet startup spoločností orientujúcich sa na 
cestovný ruch

0 0 

Počet univerzít zameraných na cestovný ruch 1 1 

Bezpečnosť 

GHS index (Global health security index) 52/195 1,86 

2 otázky zamerané na bezpečnosť 
rezidentov/návštevníkov v meste  (O1: Pri 
prechádzke mestom sa cítim bezpečne; O2: 
V meste som upozornený textovou správou 
v spojitosti s blížiacim sa narušením 
bezpečnosti) 1= úplne nesúhlasím, 7= úplne 
súhlasím

 
 

O1: 6 
O2: 1 

 
 
 

3,5 

Odolnosť mesta 
Miera urbanizácie 53,3 3,7
Kybernetické riziko 83,12 5,8 

Kolaboratívne 
partnerstvo 

Symbióza 
návštevníkov a 

rezidentov 

Intenzita CR (počet turistov/počet 
obyvateľov) 

 
2,0 

 
2 

Inteligentné 
riadenie 

cestovného ruchu 

2 otázky zamerané na vnímanie inteligentného 
riadenia cestovného ruchu (O1: Mesto  má 
stratégiu súvisiacu s inteligentným cestovným 
ruchom; O2: Do vytvárania stratégie 
súvisiacej s rozvojom inteligentného 
cestovného ruchu sú zapojené zainteresované 
subjekty cestovného ruchu; ) 1= úplne 
nesúhlasím, 7= úplne súhlasím

 
 

    O1: 4 
O2: 4 

 
 

4 
 

 

 

 

 



 

35 
 

Príloha 3 Index konkurencieschopnosti pre cieľové miesto Bratislava 

Pilier Podskupina Indikátory Výsledok Skóre 

Atraktívnosť 

Inteligentné 
atraktivity 

Počet výsledkov vyhľadávania v prehliadači 
Google extrahovaných pre ”kultúrne a 
prírodne atraktivity v meste Banská Bystrica” 

 
434 000 

 

 
0,5 

Atraktivity prezentované virtuálnou realitou 
na sociálnom médiu Tripadvisor 

0 
 
 

0 

Inteligentné 
zariadenia 

Počet výsledkov vyhľadávania na Airbnb 
300 a viac 

 
1,1 

Počet stravovacích zariadení prezentovaných 
na sociálnom médiu Tripadvisor

1 264 
 

0,1 

Počet ubytovacích zariadení poskytujúcich 
bezplatné WiFi služby na platforme 
booking.com

320 
 

2 

Inteligentný 
obsah 

Počet vyhľadávaní na sociálnom médiu 
Tripadvisor v súvislosti s kultúrnymi 
pamiatkami

230 
 

0,6 

Počet odberateľov na oficiálnom kanáli mesta 
na sociálnom médiu Youtube

1 620 0,1 

Aktivity voľného času prezentované na 
Airbnb

14 
 

0,1 

Online popularita 

Hodnotenie popularity mesta na Instagrame 

316 
príspevkov, 

29 000 
sledovateľv 

 

 
 

0,2 

Digitálny dopyt pre ubytovacie služby 22 % 1,54
Digitálny dopyt pre informácie súvisiace s  
návštevou mesta

32 % 2,24 

Digitálny dopyt pre voľnočasové aktivity 46 % 3,2

Dostupnosť 

Inteligentné 
príslušenstvo 

Počet sociálnych sieti prevádzkovaných 
oblastnou organizáciou cestovného ruchu

4 4 

Počet jazykových mutácií na webovej stránke 
oblastnej organizácie cestovného ruchu

3 1,5 

Úroveň pokrytia Google maps - 6
3 otázky pre návštevníkov (O1: Informácie o 
cestovnom ruchu v meste sú prístupné 
prostredníctvom mobilného zariadenia; O2: 
Viem sa pohodlne dostať k informáciám v 
spojitosti s cestovným ruchom 
prostredníctvom mobilného zariadenia; O3: 
Viem platiť prostredníctvom mobilného 
zariadenia, aj keď nemám hotovosť; ), 1= 
úplne nesúhlasím, 7= úplne súhlasím4

 
 
 

O1: 5 
O2: 3 
O3: 2 

 
 
 
 

3,3 

Inteligentná 
mobilita 

Počet zdieľaných bicyklov na 1000 
obyvateľov

0,57 0,6 

3 otázky pre návštevníkov (O1: V meste viem 
využiť zdieľané kolobežky; O2: V meste viem 
využiť zdieľané bicykle; O3: V meste viem 
využiť služby zdieľanej ekonomiky, napríklad 
Uber, Bolt, BlaBlaCar...) 1= úplne 
nesúhlasím, 7= úplne súhlasím

 
O1: 1 
O2: 4 
O3: 7 

 
 

4,6 

Bezbariérová   
prístupnosť 

Počet bezbariérových ubytovacích zariadení 
na booking.com

38 0,8 

Počet bezbariérových prístupov v meste 431 0,9 
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Pripravenosť 
na 

digitalizáciu 

Digitálna 
infraštruktúra 

Počet bezplatných WiFi hot spotov na 1 km2 4,67 0,4 

1 otázka pre rezidenta/ návštevníka (O1: 
Vyberte miesta kde využívate bezplatné WiFi 
pripojenie; 1= autobus, 2= pamiatky, 3= 
letisko)

 
O1: 1 

 
1 

Pevná rýchlosť internetového pripojenia 
37,27 
Mbit/s 

3,7 

Inteligentná 
platforma 

3 otázky pre rezidenta/ návštevníka zamerané 
na vnímanie kvality inteligentnej platformy 
(O1: Mesto poskytuje služby obchodným 
predajcom  cez inteligentnú platformu; O2: 
Mesto  poskytuje obchodným zákazníkom 
služby cez inteligentnú platformu; O3: 
Mestské inštitúcie zbierajú, analyzujú a 
zdieľajú informácie pre potreby trhu a k tvorbe 
verejnej politiky) 1= úplne nesúhlasím, 7= 
úplne súhlasím

 
 
 

   O1: 1 
   O2: 4 
   O3: 4 

 
 
 
 

3 

Inteligentné 
technologické 

služby 

1 otázka pre rezidenta/ návštevníka (O1: 
Vyberte každú digitálnu službu, ktorú môžete 
v meste zažiť; 1= digitálna turistická 
informačná výveska, 2= samo registrácia, 3= 
robotický vrátnik, 4= chatbot, 5= AI hovorca) 

 
 

O1: 2 

 
 

2 

Udržateľnosť 

Životné 
prostredie 

Hustota cestnej siete na 1 km2 0,518 6 

1 otázka pre rezidenta/ návštevníka zameraná 
na vnímanie kvality dopravných informácií 
(O1:  Informácie súvisiace s obmedzením 
dopravy viem zistiť prostredníctvom 
mobilného zariadenia) 1= úplne nesúhlasím, 
7= úplne súhlasím

 
 

O1: 4 

 
 

4 

Úroveň znečistenia ovzdušia (veličina PM10)   10 4,3 
Environmentálna regionalizácia 3. stupeň 1
Počet trestných činov 2 296 a viac 2

Kreativita 
a  inovatívnosť 

Počet startup spoločností orientujúcich sa na 
cestovný ruch

20 2 

Počet univerzít zameraných na cestovný ruch 2 2 

Bezpečnosť 

GHS index (Global health security index) 52/195 1,86 

2 otázky zamerané na bezpečnosť 
rezidentov/návštevníkov v meste  (O1: Pri 
prechádzke mestom sa cítim bezpečne; O2: 
V meste som upozornený textovou správou 
v spojitosti s blížiacim sa narušením 
bezpečnosti) 1= úplne nesúhlasím, 7= úplne 
súhlasím

 
 

O1: 3 
O2: 1 

 
 
 

3,5 

Odolnosť mesta 
Miera urbanizácie 82,07 5,7
Kybernetické riziko 83,12 5,8 

Kolaboratívne 
partnerstvo 

Symbióza 
návštevníkov a 

rezidentov 

Intenzita CR (počet turistov/počet 
obyvateľov) 

 
3,19 

 
3 

Inteligentné 
riadenie 

cestovného ruchu 

2 otázky zamerané na vnímanie inteligentného 
riadenia cestovného ruchu (O1: Mesto  má 
stratégiu súvisiacu s inteligentným cestovným 
ruchom; O2: Do vytvárania stratégie 
súvisiacej s rozvojom inteligentného 
cestovného ruchu sú zapojené zainteresované 
subjekty cestovného ruchu; ) 1= úplne 
nesúhlasím, 7= úplne súhlasím

 
 

    O1: 4 
    O2: 3 

 
 

2,5 
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Príloha 4 Index konkurencieschopnosti pre cieľové miesto Košice 

Pilier Podskupina Indikátory Výsledok Skóre 

Atraktívnosť 

Inteligentné 
atraktivity 

Počet výsledkov vyhľadávania v prehliadači 
Google extrahovaných pre ”kultúrne a 
prírodne atraktivity v meste Banská Bystrica” 

 
239 000 

 

 
0,4 

Atraktivity prezentované virtuálnou realitou 
na sociálnom médiu Tripadvisor 

0 
 
 

0 

Inteligentné 
zariadenia 

Počet výsledkov vyhľadávania na Airbnb 
300 a viac 

 
4,9 

Počet stravovacích zariadení prezentovaných 
na sociálnom médiu Tripadvisor

268 
 

0,2 

Počet ubytovacích zariadení poskytujúcich 
bezplatné WiFi služby na platforme 
booking.com

145 
 

3,5 

Inteligentný 
obsah 

Počet vyhľadávaní na sociálnom médiu 
Tripadvisor v súvislosti s kultúrnymi 
pamiatkami

25 
 

0,2 

Počet odberateľov na oficiálnom kanáli mesta 
na sociálnom médiu Youtube

24 0,1 

Aktivity voľného času prezentované na 
Airbnb

0 
 

0 

Online popularita 

Hodnotenie popularity mesta na Instagrame 

311 
príspevkov, 

2 407 
sledovateľv 

 

 
 

0,1 

Digitálny dopyt pre ubytovacie služby - -
Digitálny dopyt pre informácie súvisiace s  
návštevou mesta

- - 

Digitálny dopyt pre voľnočasové aktivity - -

Dostupnosť 

Inteligentné 
príslušenstvo 

Počet sociálnych sieti prevádzkovaných 
oblastnou organizáciou cestovného ruchu

6 6 

Počet jazykových mutácií na webovej stránke 
oblastnej organizácie cestovného ruchu

3 1,5 

Úroveň pokrytia Google maps - 6
3 otázky pre návštevníkov (O1: Informácie o 
cestovnom ruchu v meste sú prístupné 
prostredníctvom mobilného zariadenia; O2: 
Viem sa pohodlne dostať k informáciám v 
spojitosti s cestovným ruchom 
prostredníctvom mobilného zariadenia; O3: 
Viem platiť prostredníctvom mobilného 
zariadenia, aj keď nemám hotovosť; ), 1= 
úplne nesúhlasím, 7= úplne súhlasím4

 
 
 

O1: 6 
O2: 3 
O3: 2 

 
 
 
 

3,6 

Inteligentná 
mobilita 

Počet zdieľaných bicyklov na 1000 
obyvateľov

1,68 1,7 

3 otázky pre návštevníkov (O1: V meste viem 
využiť zdieľané kolobežky; O2: V meste viem 
využiť zdieľané bicykle; O3: V meste viem 
využiť služby zdieľanej ekonomiky, napríklad 
Uber, Bolt, BlaBlaCar...) 1= úplne 
nesúhlasím, 7= úplne súhlasím

 
O1: 5 
O2: 4 
O3: 6 

 
 

4,3 

Bezbariérová   
prístupnosť 

Počet bezbariérových ubytovacích zariadení 
na booking.com

10 0,6 
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Počet bezbariérových prístupov v meste 1000  1,9 

 
 
 
 
 
 
 

Pripravenosť 
na 

digitalizáciu 

Digitálna 
infraštruktúra 

Počet bezplatných WiFi hot spotov na 1 km2 2,14 0,2 

1 otázka pre rezidenta/ návštevníka (O1: 
Vyberte miesta kde využívate bezplatné WiFi 
pripojenie; 1= autobus, 2= pamiatky, 3= 
letisko)

 
O1: 2 

 
2 

Pevná rýchlosť internetového pripojenia 44,6 Mbit/s 4,4

Inteligentná 
platforma 

3 otázky pre rezidenta/ návštevníka zamerané 
na vnímanie kvality inteligentnej platformy 
(O1: Mesto poskytuje služby obchodným 
predajcom  cez inteligentnú platformu; O2: 
Mesto  poskytuje obchodným zákazníkom 
služby cez inteligentnú platformu; O3: 
Mestské inštitúcie zbierajú, analyzujú a 
zdieľajú informácie pre potreby trhu a k tvorbe 
verejnej politiky) 1= úplne nesúhlasím, 7= 
úplne súhlasím

 
 
 

   O1: 3 
   O2: 3 
   O3: 3 

 
 
 
 

3 

Inteligentné 
technologické 

služby 

1 otázka pre rezidenta/ návštevníka (O1: 
Vyberte každú digitálnu službu, ktorú môžete 
v meste zažiť; 1= digitálna turistická 
informačná výveska, 2= samo registrácia, 3= 
robotický vrátnik, 4= chatbot, 5= AI hovorca) 

 
 

O1: 2 

 
 

2 

Udržateľnosť 

Životné 
prostredie 

Hustota cestnej siete na 1 km2 0, 424 6 

1 otázka pre rezidenta/ návštevníka zameraná 
na vnímanie kvality dopravných informácií 
(O1:  Informácie súvisiace s obmedzením 
dopravy viem zistiť prostredníctvom 
mobilného zariadenia) 1= úplne nesúhlasím, 
7= úplne súhlasím

 
 

O1: 5 

 
 

5 

Úroveň znečistenia ovzdušia (veličina PM10)   21 2,1 
Environmentálna regionalizácia 3. stupeň 1
Počet trestných činov 2296-2980 2

Kreativita 
a  inovatívnosť 

Počet startup spoločností orientujúcich sa na 
cestovný ruch

2 0,2 

Počet univerzít zameraných na cestovný ruch 1 1 

Bezpečnosť 

GHS index (Global health security index) 52/195 1,86 

2 otázky zamerané na bezpečnosť 
rezidentov/návštevníkov v meste  (O1: Pri 
prechádzke mestom sa cítim bezpečne; O2: 
V meste som upozornený textovou správou 
v spojitosti s blížiacim sa narušením 
bezpečnosti) 1= úplne nesúhlasím, 7= úplne 
súhlasím

 
 

O1: 4 
O2: 2 

 
 
 

3 

Odolnosť mesta 
Miera urbanizácie 55,3 3,8
Kybernetické riziko 83,12 5,8 

Kolaboratívne 
partnerstvo 

Symbióza 
návštevníkov a 

rezidentov 

Intenzita CR (počet turistov/počet 
obyvateľov) 

 
0,88 

 
0,8 

Inteligentné 
riadenie 

cestovného ruchu 

2 otázky zamerané na vnímanie inteligentného 
riadenia cestovného ruchu (O1: Mesto  má 
stratégiu súvisiacu s inteligentným cestovným 
ruchom; O2: Do vytvárania stratégie 
súvisiacej s rozvojom inteligentného 
cestovného ruchu sú zapojené zainteresované 
subjekty cestovného ruchu; ) 1= úplne 
nesúhlasím, 7= úplne súhlasím

 
 

    O1: 3 
O2: 4 

 
 

3,5 
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