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ÚVOD 
 

 

Vybrané okresy patria k najchudobnejším regiónom na Slovensku. Cestovný ruch 

môže využívaním miestnych prírodných a kultúrnohistorických zdrojov stimulovať 

regionálny rozvoj, podporovať zamestnanosť a vytvárať priaznivé podmienky pre 

miestnych obyvateľov. Región je atraktívny svojou pestrou ponukou prírodných 

atraktivít, kultúrno-historických pamiatok, ale aj podujatí zameraných na zachovávanie 

kultúry, tradícií a remesiel. 

V práci preskúmame rozvoj cestovného ruchu v piatych okresoch Juhovýchodného 

Slovenska, a to Košice-okolie, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava. Práce 

je rozdelená do šiestych podkapitol. V prvej časti práce vymedzíme hranice regiónov 

a identifikujeme primárnej ponuku, ktorú charakterizujeme z geografického hľadiska, 

dopravnej dostupnosti, klimatických podmienok a chránených území Juhovýchodného 

Slovenska. V druhej časti práce preskúmame sekundárnu ponuku vybraných okresov 

a zameriame sa na ubytovacie zariadenia. V tretej časti posúdime kultúrno-historické 

atraktivity, tradície a prvky kultúrneho dedičstva Juhovýchodného Slovenska. V štvrtej 

časti práce sa zameriame na atraktivity cestovného ruchu sledovaných okresov. V piatej 

kapitole identifikujeme hlavných zamestnávateľom v sledovaných okresoch 

a vzdelanostnú štruktúru miestneho obyvateľstva. V závere práce identifikujeme 

hlavné problémy rozvoja cestovného ruchu vo vybraných okresoch.  

Prínosom našej práce je analýza potenciálu pre cestovný ruch Juhovýchodného 

Slovenska a návrh produktu pre sledované okresy. 
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1. PRIMÁRNA PONUKA JUHOVÝCHODNÉHO SLOVENSKA 

V tejto časti práce sa budeme venovať vymedzeniu hraníc regiónov a zmapovanie 

primárnej ponuky. Primárnu ponuku si priblížime z geografického hľadiska, dopravnú 

dostupnosť, klímu a chránené územia Juhovýchodného Slovenska. 

Skúmané okresy ležia na juhovýchodnom Slovensku na hranici s Maďarskom. 

Okresy sú súčasťou Ipeľského, Gemerského a Košického regiónu cestovného ruchu. Z 

historického hľadiska patria tieto regióny na územie Novohradu, Gemeru a Abova.   

Najrozsiahlejším okresom je okres Košice-okolie s počtom obyvateľov 127 365 

(12/2017), rozprestiera sa na ploche veľkej 1 541,33 km². Hustota zaľudnenia je 83 

obyv./ km². Naopak rozlohou 730,26 km² je najmenší okres Revúca s počtom 

obyvateľov 39 971 (12/2017) a hustotou zaľudnenia 55 obyv./ km². Celkovo sa v 

skúmaných okresoch nachádza 12 miest a 370 obcí.  

Vybrané okresy zasahujú do územia Matransko-slanskej oblasti, Lučensko-košickej 

zníženiny, Slovenského rudohoria, Slovenského stredohoria a Východoslovenskej 

nížiny. V okrese Lučenec sa nachádzajú vodné nádrže Ľuboreč, Ľadovo a Ružiná. Na 

jeho území sa nachádza aj Novohrad – Nógrád geopark, ktorý je jedným z prvých 

cezhraničných geoparkov Siete európskych geoparkov pod patronátom UNESCO. V 

okrese Rimavská Sobota sa nachádza viacero vodných nádrží, resp. rybníkov, ako napr. 

Včelince, Hubovo, Číž, Bottovo, Bátka, Kurinec, Teplý Vrch, Klenovec a Vyšný 

Skálnik. Vzácne minerálne pramene sa nachádzajú v Hodejove, Tisovci, Hajnáčke, 

Rimavskom Brezove. V okrese sa taktiež nachádzajú prírodné jódové kúpele Číž. V 

okrese Košice-okolie sa nachádza vodná nádrž Ružín a známe kúpele Štós. V okrese 

Rožňava sa nachádzajú rybníky pri obci Hrhov. V okrese Revúca sa nachádza vodná 

nádrž Miková. Okresmi pretekajú rieky Bodva, Hornád, Olšava, Torysa, Ipeľ, Slaná, 

Blh a Turiec. 

Z veľkoplošných chránených území tu zasahuje CHKO Cerová vrchovina, NP 

Muránska planina a NP Slovenský kras. Medzi najznámejšie maloplošné chránené 

územia môžeme zaradiť napríklad NPR Pohanský hrad, NPR Šomoška, PP Jánošíkova 

skrýša, CHA Volavčia kolónia v okrese Lučenec, NPR Pohanský hrad, PR vodná nádrž 

Gemerský Jablonec, NPP Kostná dolina, PP Malá Drienčanská jaskyňa, CHA Tunel 

pod dielikom v okrese Rimavská Sobota, NPR Sivec, NPR Turniansky hradný vrch, 

NPR Zádielska tiesňava, NPP Drienovská jaskyňa, NPP Herliansky gejzír, NPP 

Jasovská jaskyňa, PP Hatinská jaskyňa v okrese Košice-okolie. V okrese Rožňava sa 

nachádzajú NPR Brzotínske skaly, NPR Hrušovská lesostep a najmä množstvo jaskýň, 



 7

z ktorých najvýznamnejšie sú NPP Domica, NPP Dobšinská ľadová jaskyňa, NPP 

Gombasecká jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa. Maloplošné chránené 

územia nachádzajúce sa v okrese Revúca sú NPR Cigánka, NPR Veľká Stožka, NPR 

Malá Stožka, NPR Poludnica, PR Fabova Hoľa,  PR Hodošov les, PP Morské oko, CHA 

Tunel pod Dielikom. 

Najvyšším bodom je vrch Stolica (1 476,4 m.n.m.) v Stolických vrchoch a najnižším 

bodom je hladina rieky Slaná na výtoku z okresu pri obci Lenartovce (151,0 m.n.m.) v 

Juhoslovenskej kotline. Pre okresy je typické mierne podnebie s teplou, resp. mierne 

suchou klímou typickou pre južné Slovensko. V zimných mesiacoch sa niektoré 

poveternostné vplyvy blížia k poveternostným vplyvom severnejších okresov. 

Priemerná teplota v januári je cca -2 oC, v júli 23 oC. Suchú klímu dokumentuje aj 

priemerný úhrn zrážok za rok, a to v priemere 400 – 500 mm. Počet dní so snehovou 

pokrývkou sa pohybuje v rozmedzí 40 – 50 dní/rok.  

Dopravná dostupnosť do okresov je buď cestná, železničná alebo letecká. Cestnou 

dopravou z Banskej Bystrice cez Brezno do okresov Rimavská Sobota 108 km, 

Rožňava 133 km, Revúca 91 km a cez Zvolen do Lučenca 83 km, Rimavskej Soboty 

108 km a Rožňavy 91 km. Z Budapešti sa dá prejsť cez Muľu do Lučenca, pričom 

vzdialenosť je približne 142 km. Pri využití železničnej dopravy premáva vlak každé 4 

hodiny na trase Banská Bystrica – Zvolen s prestupom vo Zvolene buď na vlak smerom 

Lučenec, Rožňava alebo každé 2 hodiny s prestupom na vlak do Fiľakova a z Fiľakova 

do Rimavskej Soboty. Košice, Budapešť, Bratislava a Sliač sú najbližšími letiskami 

okresov. 
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2. SEKUNDÁRNA PONUKA JUHOVÝCHODNÉHO SLOVENSKA  

V tejto časti práce sa budeme venovať sekundárnej ponuke Juhovýchodného 

Slovenska. Budeme sa venovať najznámejším ubytovacím zariadeniam, počtu 

ubytovacích zariadení, počet lôžok, počet návštevníkov a počtu prenocovaní (viď 

príloha č. 1.) 

 

2.1. Najvýznamnejšie ubytovacie zariadenia sledovaných okresov 

Na Juhovýchodnom Slovensku sa nachádzajú rôzne ubytovacie zariadenia od 

najnižších kategórií až po 3-hviezdičkové hotely. V našej práci sa budeme venovať 

dvom nami vybranými ubytovacím zariadeniami z každého sledovaného okresu, kde 

budeme porovnávať cenu a kvalitu. 

V okrese Košice-okolie sa nachádzajú rôzne ubytovacie zariadenia a však medzi 

najvýznamnejšie sme vybrali práve penzión Dubky a chatu Chatisko. Penzión Dubky 

sa nachádza v príjemnom prostredí pod lesom. Ponúka ubytovanie v 7 priestranných 2-

lôžkových izbách a troch apartmánoch s celkovou kapacitou 36 miest vrátane prísteliek. 

Cena za noc je v rozmedzí od 34 euro až po 60 euro, záleží od počtu osôb a kvality 

poskytnutých ubytovacích služieb. Raňajky ponúka vo vlastnej reštaurácií, kde cena 

služby raňajok sú 3 eurá, ktoré nie sú zahrnuté v cene ubytovania. Reštaurácia má 

kapacitu 109 stoličiek a 54 stoličiek na terase. Recepcia je do 22:00 hod. Pre 

ubytovaných hostí je možnosť bezplatného parkovania. Je tu možnosť organizovania 

spoločenských podujatí. 

Chata Chatisko ponúka ubytovanie v rekreačnej oblasti Ružinskej priehrady, v obci 

Košická Belá, ktorá je vzdialená 20 km od Košíc. Okolie je vhodné na zimné aj letné 

pobyty. V lete je tu možnosť turistiky a v zime sú v blízkosti lyžiarske strediská Jahodná 

a Plejsy. Chata je vhodným miestom na organizovanie firemných, skupinových 

pobytov a rodinných osláv. Je tu aj možnosť organizovania škôl v prírode. V objekte je 

reštaurácia, školiace miestnosti, bar, pivnička s krbom a detský kútik. Poskytuje 

ubytovanie v 2-lôžkových, 3-lôžkových izbách a izbách rodinných, ktoré sú až 4-

lôžkové. Ponúka ubytovanie s celkovou kapacitou 40 osôb. Kapacita reštaurácie je 40 

miest, bar s kapacitou 10 stoličiek, spoločenská miestnosť s kapacitou 20 stoličiek, 

školiaca miestnosť s kapacitou až 30 stoličiek, letná záhrada s kapacitou 30 stoličiek, 

pivnička s krbom s kapacitou 30 stoličiek. Cena ubytovania je od 10 €. Ponúka možnosť 

raňajok, polpenzie a plnej penzie. Je tu možnosť organizovania rôznych osláv. Ponúka 

parkovanie pred objektom bezplatne. 
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V okrese Lučenec sa nachádza zrekonštruovaný Hotel Slovan *** s výhodnou 

polohou v centre mesta Lučenec. Ponúka ubytovanie v 15 izbách, a to v 2-lôžkových 

izbách. Ponúka ubytovanie v troch typoch izieb – Standard De Luxe, Economy a 

apartmán. Celková kapacita je 38 lôžok. Cena izieb s pohybuje od 43 euro po 120 euro 

na noc od vybavenosti izieb. Cena za prístelku je 12 euro na noc. Stravovanie poskytuje 

v reštaurácií s kapacitou 60 stoličiek. Raňajky sú podávané formou bufetových stolov 

a sú zahrnuté v cene ubytovania. V hoteli sa nachádza aj kaviareň s celkovou kapacitou 

120 stoličiek a letná terasa s celkovou kapacitou 45 stoličiek, lobby bar s kapacitou 60 

stoličiek, salónik s kapacitou 30 stoličiek, nočný klub, vináreň, zimná záhrada, 

kongresová sála s kapacitu 100 stoličiek a školiaca miestnosť s kapacitou 50 stoličiek. 

Hoteloví hostia ale aj neubytovaní návštevníci majú k dispozícií rôzne doplnkové 

spoplatnené služby ako wellness, solárium či fitness. Parkovisko pred hotelom je 

bezplatné a v areáli je strážené za poplatok. Hotel ponúka možnosť hry biliardu. Druhé 

ubytovacie zariadenie pre okres Lučenec je Hotel Claviss s troma hviezdami. Hotel 

Claviss je hotel s rodinnou atmosférou nachádzajúci sa v centre Lučenca. Ponúka 

ubytovanie v 1- a 2-lôžkových izbách a v apartmánoch. Celková kapacita ubytovacieho 

zariadenia je 33 lôžok. Ceny izieb sú od 36 euro do 74 euro na noc . Hotel stravovacie 

služby poskytuje vo vlastnej reštaurácii. Cena za raňajky nie je zahrnutá v celkovej cene 

ubytovania a však hotel ponúka službu raňajkového servisu na izbu. V areáli sa 

nachádza strážené parkovisko za poplatok 5 euro na noc. 

V okrese Revúca sme sa zamerali na Hotel Hunter s troma hviezdami, ktorý sa 

nachádza v Slovenskom rudohorí v blízkosti Národného parku Muránska Planina. Je 

ideálnym miestom pre obchodných cestujúcich ale i turistov s celkovou kapacitou 46 

lôžok. Ponúka ubytovanie v  20 dvojlôžkových izbách a v 2 apartmánoch. Cena za noc 

sa pohybuje od 50 euro do 100 euro. Hotel ponúka ubytovanie aj v chatkách, kde je 

možnosť ubytovania sa iba od júna do septembra. Cena za noc je a osobu je 16 euro. V 

hoteli sa nachádza reštaurácia s kapacitou 53 stoličiek, letná terasa, denný a nočný bar. 

Raňajky sú za poplatok 4,50 euro, cena polpenzie je 12 euro a cena plnej penzie je 21 

euro. Medzi doplnkové služby patrí poskytovanie športovo-rekreačných služieb, 

wellness centrum, v ktorom sa nachádza sauna, vírivá vaňa, rôzne druhy masáží, 

solárium a fitness.. Pre ubytovaných hostí je v cene ubytovania bazén, fitness, biliard.  

Druhé ubytovacie zariadenie okresu Revúca je Penzión Flipper s troma hviezdami, 

ktorý sa nachádza v prostredí Slovenského rudohoria, na brehu vodnej nádrže Miková, 

medzi mestami Revúca a Jelšava. Svoje služby ponúka od roku 2013 v 
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zrekonštruovaných priestoroch. Celková kapacita penziónu je 28 lôžok a 17 prísteliek. 

Cena izby za noc je od 21,90 euro do 58 euro. V penzióne sa nachádza reštaurácia, ktorá 

ponúka individuálne stravovanie, polpenziu, ale aj plnú penziu vo vysokej kvalite za 

príjemné ceny. Pri penzióne je možnosť rybolovu a uskutočňuje sa aj rybárska súťaž. 

V letnom období je tu možnosť kúpania a v zimnom období zas korčuľovanie. 

Ubytovaní hostia majú možnosť využiť služby sprievodcu po Gemerských spojkách. 

Gemerskými spojkami mala byť prepojená existujúca železničná sieť ako náhrada za 

časť trate Muráň - Plešivec a prepojenie Dobšinej s Rožňavou. 

V okrese Rimavská Sobota by sme chceli upútať pozornosť na dvojhviezdičkový 

Hotel Carrera, ktorý ponúka ubytovanie a hotelové služby s vysokým európskym 

ubytovacím štandardom. Toto ubytovanie má najlepší pomer ceny a kvality v 

Rimavskej Sobote. Hostia za túto cenu získavajú viac v porovnaní s inými možnosťami 

ubytovania. Celková kapacita je 31 lôžok. Ponúka ubytovanie pre obchodných 

cestujúcich a pre hostí hľadajúcich relax a oddych. Ponúka ubytovanie v 2 typoch 2-

lôžkových izieb. Cena izby Classic s oddelenými posteľami je od 35 €. Izba Comfort 

so spojenými posteľami je od 49 €. V cene sú zahrnuté raňajky a podávajú sa v hotelovej 

reštaurácií. Hotel má terasu, bar, priestory s kapacitou 50 stoličiek pre usporiadanie 

rôznych posedení a uzavreté monitorované parkovisko. Majitelia Hotela Carrera sú 

nadšencami motoristických športov, nielen automobilov, ale hlavne motocyklov, 

štvorkoliek, motocrossových pretekov, a práve preto si vybrali tento názov. Carrera je 

slovo zo španielčiny, ktoré v preklade znamená: preteky, beh, závod, trať, dráha, cesta, 

dostihy, profesia, kariéra. Druhý hotel v okrese Rimavská Sobota je Zlatý Býk s troma 

hviezdami. Tento hotel je výnimočný svojou atraktívnou polohou priamo v centre 

Rimavská Sobota a to len niekoľko krokov od historického hlavného námestia. Hotel 

je typický mestský hotel, ktorý rešpektuje potreby tejto doby a k tomu prispôsobuje 

svoju ponuku služieb, vysoký štandard, kvalitu a sortiment gastronómie. Hotel je 

členom Asociácie hotelov a reštaurácií SR. Disponuje 58 lôžkami. Ponúka ubytovanie 

v 4 typoch izieb – izba Standard, Business, apartmán Classic a Exclusive. Ceny 

ubytovania sú od 42 euro do 75 euro za noc a poskytnutých službách. Hotel disponuje 

aj jedným apartmánom Exclusive, ktorý je pre najnáročnejších klientov. K dispozícií 

má 3 balkóny a jeho cena je 100 €. Raňajky sú zahrnuté v cene. Z letnej terasy hotela 

ako aj z Malohontskej reštaurácie a kaviarne Blaha Lujza je možné obdivovať park, v 

ktorom sú busty slovenských velikánov ako bol  Pavol Emaunel Dobšinský, Š. M. 

Daxner, Michal Miloslav Bakulíny, Ján Francisci Rimavský, Ivan Krasko, Terézia 



 11

Vansová, Ján Botto, Ľudovít Kubáni, Ladislav Bartolomeidess a ďalší. Malohontská 

reštaurácia s kapacitou 68 stoličiek a po pripojení s kaviarňou 100 miest. Kaviareň 

Blaha Lujza – pomenované po rodáčke z RS, pôsobila na divadelných, operných a 

operetných pódiách viacerých miest. Zelený salónik a letná terasa (sezónna časť hotela 

poskytuje pohľad na panorámu mesta). Monitorované parkovisko je v cene 5 €/noc. 

Cena vstupu do fitness centra je 2 €/hod. 

V okrese Rožňava sa nachádza Hotel s troma hviezdami Čierny Orol, ktorý je 

zriadený v historickej budove z 15. storočia. Ubytovanie je vhodné pre obchodných 

cestujúcich, rodiny s deťmi, náhodných turistov, ale aj pre malé autobusové zájazdy, 

mototuristov, alebo cyklistov počas celého roka. Kapacita hotela je 35 postelí a 5 

prísteliek. Cena za noc sa pohybuje od 45 euro až po 76 euro. Cenovým hitom je 

turistická izba – ubytovanie v hoteli za cenu turistickej ubytovne iba za 17 €/posteľ/noc. 

V hoteli sa nachádza reštaurácia, dobová kamenná pivnica s celkovou kapacitou 60 

stoličiek, záhrada s letnou terasou s altánkom a 30 stoličkami a jazierkom s rybičkami. 

Doplnkové služby hotela Čierny Orol sú fitness, sauna, masáž, tenis, parkovisko 

s kamerou. Hotel ponúka aj fakultatívne výlety pre skupiny.  

Druhým ubytovacím zariadením pre okres Rožňava je penzión pri kaštieli Betliar, 

ktorý je umiestnený v areáli parku betliarskeho kaštieľa. Ponúka ubytovacie a 

stravovacie služby návštevníkom betliarskeho kaštieľa, ako aj návštevníkom blízkeho 

okolia. Kapacita penziónu je 34 lôžok a 15 prísteliek. Prevádzka penziónu poskytuje 

ubytovanie v 17 dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky a 1 nadštandardný 

apartmán. Cena za noc sa pohybuje od 24 euro do 80 euro. V penzióne sa nachádza 

reštaurácia s kapacitou 70 stoličiek, zimná záhrada s kapacitou 30 stoličiek, letná terasa 

s kapacitou 40 stoličiek a salónik s kapacitou 20 stoličiek. Medzi doplnkové služby 

penziónu patrí bezplatné parkovisko, grilovanie na terase, vonkajší krb/ohnisko, 

možnosť vyhliadkových letov vrtuľníkom, neďaleký rybník, sauna a vírivá vaňa. 

 

2.2. Počet ubytovacích zariadení v sledovaných okresoch 

V okrese Košice-okolie sa v roku 2017 nachádzalo 34 ubytovacích zariadení, pričom 

ich počet poklesol o 15 % oproti roku 2013. %. V okrese Lučenec sa v roku 2017 

nachádzalo 17 ubytovacích zariadení, pričom ich počet poklesol oproti roku 2013 o 19 

%. V okrese Rimavská Sobota bolo v roku 2017 zaznamenaných 22 ubytovacích 

zariadení, čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o 27. V okrese Revúca bolo v roku 

2017 zaznamenaných 16 ubytovacích zariadení, čo predstavuje nárast o 60 % oproti 
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roku 2013. V okrese Rožňava bolo 59 ubytovacích zariadení v roku 2017, avšak oproti 

roku 2013 došlo k ich poklesu o 16 % (viď príloha 1, tabuľka 1). 

Z údajov sme zistili, že najväčší počet ubytovacích zariadení sa nachádza v okrese 

Rožňava, a naopak najmenej ubytovacích zariadení je v okrese Revúca. Napriek tomu, 

že v tomto okrese je najmenej ubytovacích zariadení, ako jediný preukázal rastúcu 

tendenciu ich počtu. Najväčší pokles ubytovacích zariadení bol zaznamenaný v okrese 

Rimavská Sobota. 

V roku 2017 tvorili ubytovacie zariadenia vybraných okresov podiel 4,23 % na 

celkovom počte ubytovacích zariadení na Slovensku, čo predstavuje pokles o 0,68 % 

oproti roku 2013. 

 

2.3. Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach vybraných okresov 

V okrese Košice-okolie sa v roku 2017 nachádzalo 1 067 lôžok, pričom ich počet 

poklesol o 22 % oproti roku 2013. V okrese Lučenec sa v roku 2017 nachádzalo 677 

lôžok, pričom ich počet poklesol oproti roku 2013 o 27 %. V okrese Rimavská Sobota 

bolo v roku 2017 zaznamenaných 1 439 lôžok, čo predstavuje nárast oproti roku 2013 

o 9 %. V okrese Revúca bolo v roku 2017 zaznamenaných 659 lôžok, čo predstavuje 

nárast až o 66 % oproti roku 2013. V okrese Rožňava bolo 1 404 lôžok v roku 2017, 

avšak oproti roku 2013 došlo k ich poklesu o 17 % (viď príloha 1, tabuľka 2).  

Z údajov sme zistili, že najväčší počet lôžok sa nachádza v okrese Rimavská Sobota, 

a naopak najmenej lôžok je v okrese Revúca. Hoci v tomto okrese poklesol počet 

ubytovacích zariadení, počet lôžok naopak vzrástol. V okresoch Rimavská Sobota a 

Revúca došlo k nárastu počtu lôžok, pričom rýchlejšie rástol počet lôžok v okrese 

Revúca. V ostatných okresoch počet lôžok klesal a najväčší pokles lôžok bol 

zaznamenaný v okrese Lučenec. 

V roku 2017 tvoril počet lôžok v ubytovacích vybraných okresov podiel 4,2 % na 

celkovom počte lôžok v ubytovacích zariadeniach na Slovensku, čo predstavuje pokles 

o 0,18 % oproti roku 2013. 

 

2.4. Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach vybraných okresov 

V okrese Košice-okolie sa v roku 2017 ubytovalo 23 314 návštevníkov, pričom ich 

počet poklesol o 9 % oproti roku 2013. V okrese Lučenec sa v roku 2017 ubytovalo 14 

696 návštevníkov, pričom ich počet narástol oproti roku 2013 o 8 %. Hoci v okrese 

klesal počet lôžok, tak počet návštevníkov naopak narastal. V okrese Rimavská Sobota 
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bolo v roku 2017 ubytovaných 25 021 návštevníkov, čo predstavuje nárast oproti roku 

2013 o 12 %. V okrese Revúca bolo v roku 2017 ubytovaných 17 236 návštevníkov, čo 

predstavuje nárast o 32 % oproti roku 2013. V okrese Rožňava bolo v roku 2017 

ubytovaných 18 989 návštevníkov, avšak oproti roku 2013 došlo k ich poklesu o 11 % 

(viď príloha 1, tabuľka 3). 

Z údajov sme zistili, že najviac návštevníkov bolo ubytovaných v okrese Rimavská 

Sobota, a naopak najmenej návštevníkov bolo ubytovaných v okrese Lučenec. V 

okresoch Rožňava a Košice-okolie počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach 

poklesol, pričom rýchlejšie klesal počet návštevníkov v okrese Rožňava. V ostatných 

okresoch počet návštevníkov rástol a najväčší nárast bol zaznamenaný v okrese 

Rimavská Sobota. 

V roku 2017 tvoril počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach vybraných 

okresov podiel len 1,85 % na celkovom počte návštevníkov v ubytovacích zariadeniach 

na Slovensku, čo predstavuje pokles o 0,52 % oproti roku 2013. 

 

2.5. Počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach vybraných okresov 

V okrese Košice-okolie bol v roku 2017 počet prenocovaní návštevníkov 58 592, 

pričom ich počet narástol len o 1 % oproti roku 2013. V okrese Lučenec bolo v roku 

2017 zaznamenaných 28 331 prenocovaní návštevníkov, pričom ich počet narástol 

oproti roku 2013 o 15 %. V okrese Rimavská Sobota bol v roku 2017 počet prenocovaní 

návštevníkov 84 169, čo predstavuje pokles oproti roku 2013 o 1 %. V okrese Revúca 

bolo v roku 2017 zaznamenaných 39 388 prenocovaní návštevníkov, čo predstavuje 

nárast o 35 % oproti roku 2013. V okrese Rožňava bol v roku 2017 počet prenocovaní 

návštevníkov 47 338, teda oproti roku 2013 ich počet narástol o 2 % (viď príloha 1, 

tabuľka 4).  

Z údajov sme zistili, že najväčší počet prenocovaní návštevníkov bol v okrese 

Rimavská Sobota, a naopak najmenší počet prenocovaní návštevníkov bol v okrese 

Lučenec. Jedine v okrese Rimavská Sobota počet prenocovaní návštevníkov za 

sledované obdobie poklesol. Vo všetkých ostatných okresoch počet prenocovaní 

návštevníkov narastal, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v okrese Revúca. 

Môžeme si všimnúť, že v okresoch Rožňava a Košice-okolie síce počet návštevníkov 

poklesol, ale počet prenocovaní návštevníkov práve naopak rástol. 

V roku 2017 tvoril počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach 

vybraných okresov podiel len 1,73 % na celkovom počte prenocovaní návštevníkov v 
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ubytovacích zariadeniach na Slovensku, čo predstavuje pokles o 0,38 % oproti roku 

2013. 

 

2.6. Priemerný počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach 

vybraných okresov 

V okrese Košice-okolie bol v roku 2017 priemerný počet prenocovaní návštevníkov 

2,5, pričom ide o nárast o 9 % oproti roku 2013. V okrese Lučenec bol v roku 2017 

zaznamenaný priemerný počet prenocovaní 1,9, pričom ide o nárast oproti roku 2013 o 

6 %. V okrese Rimavská Sobota bol v roku 2017 priemerný počet prenocovaní 3,4, čo 

predstavuje pokles oproti roku 2013 o 10 %. V okrese Revúca bol v roku 2017 

zaznamenaný priemerný počet prenocovaní 2,3, čo predstavuje nárast o 5 % oproti roku 

2013. V okrese Rožňava bol v roku 2017 priemerný počet prenocovaní 2,5, teda oproti 

roku 2013 narástol o 14 % (viď príloha 1, tabuľka 5). 

Z údajov sme zistili, že najvyšší priemerný počet prenocovaní bol v okrese Rimavská 

Sobota, a naopak najnižší priemerný počet prenocovaní bol v okrese Lučenec. Jedine v 

okrese Rimavská Sobota priemerný počet prenocovaní za sledované obdobie poklesol. 

Vo všetkých ostatných okresoch priemerný počet prenocovaní návštevníkov narastal, 

pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v okrese Rožňava.  

Z uvedených údajov sme ďalej zistili, že okres Revúca ako jediný preukázal rastúcu 

tendenciu všetkých uvedených ukazovateľov. 

  



 15

3. PAMIATKY JUHOVÝCHODNÉHO SLOVENSKA 

V tejto kapitole práce sa budeme venovať vybraným okresom Juhovýchodného 

Slovenska a ich kultúrno-historickým pamiatkam, známym osobnostiam a remeslám, 

ktoré sa zachovali aj do dnes.. 

V okrese Košice- okolie môžeme ako dominantu okresu považovať hrad Skároš, z 

ktorého sú zachované len nepatrné zvyšky. Hrad Slanec, gotický hrad z 13. storočia bol 

zničený v roku 1679. Z pôvodného hradu ako tak sa zachovala veža s názvom "Nebojsa" 

a jeden múr. Medzi ďalšie pamiatky môžeme zahrnúť technickú pamiatku Hámor v 

Medzeve, ktorý je pobočkou Slovenského technického múzea, Budimírsky kaštieľ a 

Turniansky hrad.  

V okrese Lučenec dominantou mesta Lučenec, je návštevníkmi najviac vyhľadávaná 

a obdivovaná tvorí historické jadro Kubínyiho námestia - v súčasnosti pamiatková 

zóna. Patria sem rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie, evanjelický a 

kalvínsky kostol, stará radnica a Reduta. Medzi najznámejšie pamiatky celého okresu 

patria Haličský zámok, Fiľakovský hrad, Divín, hrad Šomoška. Lučenec je rodiskom 

napr.: skladateľa Wiliama Bukového, botanika Jána Fábryho, maliara Ľudovíta 

Kudláka. Remeselníkov v okrese Lučenec boli najviac zastúpení garbiari a čižmári. V 

šesťdesiatych rokoch 18.stor. vznikla v obce Haliči súkenka, prvá manufaktúra na 

Slovensku, ktorá pretrvala až do 20.storočia. Rozšíreným remeslom bolo vďaka 

kvalitnej surovinovej základni aj hrnčiarstvo. Podrečany a Divín boli známe výrobou 

hlinených fajok.  

Kultúrny potenciál okresu Revúca dotvára aj mnoho ďalších národných kultúrnych 

pamiatok mesta – nová budova Prvého slovenského gymnázia, Evanjelický a. v. kostol, 

Evanjelická fara, Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca diakona. Historické udalosti a 

minulosť okresu Revúca pripomínajú aj ďalšie významné kultúrne i technické 

pamiatky: Mestské múzeum Jelšava, Múzeum Muráň, Železničné múzeum Lubeník, 

Tunel Magnezitovce – Slavošovce, Rímskokatolícky kostol Zvestovania Panny Márie 

v Chyžnom z 2. polovice 13. storočia, ktorej najvýznamnejšou pamiatkou je 

neskorogotický krídlový oltár z roku 1508, z dielne Majstra Pavla z Levoče, Románska 

rotunda sv. Margity Antiochijskej v Šiveticiach, ktorá bola postavená v 13. storočí a jej 

vnútorný priemer je  11,1 m, čo z nej robí najväčšiu stavbu svojho druhu v strednej 

Európe, vysoká pec v Sirku, ktorá je jednou z najzachovalejších technických pamiatok 

svojho druhu na Slovensku. Súčasťou okresu Revúca sú živé tradície, remeslá a 

výrobky – hrnčiarstvo, ovčiarstvo, spracovanie a výroba drevených výrobkov, 
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spracovanie a výroba medu, výroba prútených produktov, výroba ovocných destilátov 

vlegálnych pestovateľských páleniciach. 

V bývalých delostreleckých kasárňach v okrese Rimavská Sobota z roku 1850 sídli 

Gemersko-malohontské múzeum so vzácnymi zbierkami približujúcimi prírodu, 

históriu, etnológiu, archeológiu a výtvarné umenie regiónu. Dodnes je tu zachovaný 

unikátny súbor nástenných chrámových malieb v rámci tzv. Gotickej cesty – prvej 

tematickej kultúrno-poznávacej cesty na území Slovenska. Medzi najznámejšie patria 

kostoly v obciach Kraskovo, Chyžné, Kyjatice. Na fare v Drienčanoch pôsobil 

evanjelický farár, autor a zberateľ slovenských ľudových rozprávok Pavol Emanuel 

Dobšinský. V okrese Rimavská Sobota sa dodnes udržiavajú bohaté tradície svojich 

predkov najmä v ľudovom umení (hrnčiarstvo, výšivkárstvo, kočikárstvo, rezbárstvo).  

Medzi najznámejšie pamiatky okresu Rožňava patria kaštieľ Betliar, Kaštieľ Bôrka, 

Andrássyho obrazáreň, hrad Krásna Hôrka, ktorá je od 10. marca 2012 z dôvodu 

rekonštrukčných prác až do odvolania zatvorený. Medzi remeslá, ktoré prevládali v 

okrese by sme mohli zaradiť valchárstvo čo je výrobné odvetvie upravujúce vlnené 

tkaniny na súkno tak, aby boli čo najhustejšie.  
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4. ATRAKTIVITY CESTOVNÉHO RUCHU JUHOVÝCHODNÉHO 

SLOVENSKA 

Medzi podujatia v okrese Lučenec môžeme zaradiť Veľkonočný jarmok, Detská tour 

Petra Sagana - športové cyklistické podujatie pre deti, RETROmáj, Muzikantský 

Juliáles a Lučeneské hodovanie. Medzi tradičné remeslá v okrese Lučenec patria: 

drotárstvo, rezbárstvo, košikárstvo, hrnčiarstvo, tkanie, paličkovanie, zdobenie kraslíc 

a ďalšie. Medzi produkty cestovného ruchu v okrese Lučenec patrí Tančiareň a pivovar 

Franz. Jedno z najobľúbenejších miest v Lučenci nás takmer prenesie v čase. 

V okrese Rimavská sobota je rekreačný a turistický potenciál veľký a jeho súčasné 

využitie nie je dostatočne vyvážené. Oblasť Rimavskej Soboty je vhodná pre pešiu, 

lyžiarsku turistiku, ale na svoje si určite prídu aj cyklisti. V okrese sa nachádza sieť 

turistických chodníkov, cyklotrás a vhodné lokality pre letné pohybové aktivity. 

Severovýchodne od Rimavskej Soboty sa na náhornej planine Revúcej vrchoviny 

nachádza vodná nádrž Teplý vrch. Relaxáciu ponúka aj rekreačné stredisko Kurinec. 

Svojim návštevníkom ponúka kúpanie vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s pitnou i 

geotermálnou vodou. Neďaleko maďarských hraníc v malej gemerskej obci Číž sa 

nachádzajú Prírodné jódové kúpele Číž. V Rimavskej Sobote sa nachádza aj krytá 

plaváreň, zimný štadión, telocvične a klubové športové zariadenia. Pre mládež je 

vybudovaný SKATEPARK. Kúpaliská sa nachádzajú aj v obciach Klenovec a Hnúšťa. 

V okrese Rimavská Sobota sa nachádza aj hvezdáreň. V rámci zábavy môžu návštevníci 

v Rimavskej Sobote zájsť do Kina Orbis, Mestského strediska či galérie. Nachádza sa 

tu aj Knižnica Mateja Hrebendu a Gemersko-malohontské osvetové stredisko. Na tomto 

území pôsobí viacero folklórnych súborov, napríklad FS Rimavan, Rimavanček, detský 

FS ORIAŠOK a iné. Medzi podujatia, ktoré sa v okrese konajú každoročne zaraďujeme 

Letavy. 

Pre všetkých, ktorí chcú aktívne tráviť voľný čas, okres Revúca ponúka 52 

vyznačených turistických trás, ktoré spoločne vytvárajú turistickú sieť o dĺžke 281 km 

a cyklistické trasy o dĺžke 210 km. V okrese Revúca sa nachádza Múzeum 1. 

slovenského gymnázia Revúca, kino, mestské kultúrne stredisko a taktiež centrum 

voľného času. Medzi tradičné remeslá na území Gemera patrí vyšívanie a brdárstvo. 

Ručne zhotovená výšivka sa považuje za najrozšírenejší prejav ľudového umenia na 

Slovensku.  

Návštevníci v okrese Rožňava môžu navštíviť Hvezdáreň Rožňava, ktorá slúži v lete 

aj ako letné kino alebo Galériu baníckeho múzea, kde sa konajú výstavy, tvorivé dielne, 
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múzejno-pedagogické hodiny, besedy, prezentácie vlastných a prevzatých výstav 

výtvarného umenia alebo Zážitkové centrum SENTINEL, ktoré zahŕňa tieto objekty: 

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, Čas pary v Baníckom múzeu, Banské 

pracoviská, Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí a nádvorie, kde 

sú umiestnené banské mechanizmy a banská železnička. Medzi najznámejšie podujatia, 

ktoré sa organizujú v okrese Rožňava patria Dni mesta Rožňava a rožňavský jarmok, 

Rožňavské kultúrne leto, Gemerské kultúrne dni, teda zimný festival, ktorý sa konal už 

23-krát v spolupráci s mestom Rožňava, alebo  

Gastro-kultúrny festival ochutnávku a nákup tradičných  a originálnych výrobkov 

od maďarských a slovenských remeselníkov a prvovýrobcov. Aktivity v okrese pre 

návštevníkov: Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, Múzeum Vín 

v Moldave,  SKI CENTRUM, Zlatá Idka - Lanový park postavený z 24 prekážok. Golf 

Club Red Fox - Malá Ida - Nové 9-jamkové ihrisko v Malej Ide. Ružínska priehrada – 

Ružín - je umelá vodná nádrž na rieke Hornád pod obcou Margecany.  

Podujatia - 18. ročník Rušňoparády - prehliadka železničnej histórie i súčasnosti. 

Dni mesta Malá Ida a Festival Rudohoria, Moldavské dni-Szepsi Napok na prelome 

júna a júla - "najväčšie "trojdňové podujatie roka. Fazuľový festival v Moldave - je 

oslavou jedál pripravených zo strukovín. Dni Moldavy a večery kráľov. 
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5. NAJVÄČŠÍ ZAMESTNÁVATELIA JUHOVÝCHODNÉHO 

SLOVENSKA 

Juhovýchodné Slovensko oproti iným krajom Slovenská ma veľa malých podnikov, 

lebo mladí ľudia odchádzajú do zahraničia. Preto sme sa zamerali na tri najväčšie 

podniky v jednotlivých sledovaných okresoch. V tejto časti sa budeme venovať aj 

vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva, ktorá ovplyvňuje mieru zamestnanosti 

v sledovaných okresoch.  

V okres Košice okolie sa nachádzajú veľký zamestnávatelia, ktorí poskytujú veľa 

pracovných miest. Medzi najznámejšie a najväčšie firmy v tomto okrese patria práve 

firmy ako Strabag s.r.o., Tajba a Zeelandia. V okrese Lučenec ako najväčší 

zamestnávateľ je CBA Slovakia a.s. následne Ekoltech a Agro AC. Okres Rimavská 

Sobota je sídlom veľkej nadnárodnej korporácie Yura Eltec Corporation Slovakia ale 

aj slovenských firiem ako Tauris a.s. alebo Easport s.r.o. V okrese Rožňava sme našli 

viacej veľkých zamestnávateľov a však medzi jedných z najväčších zaraďujeme firmu 

Gemtex a.s., Celltex s.r.o. a AgroTrade Group spol. s.r.o. Okres Revúca má podniky 

zamerané na ťažbu a spracovanie magnezitu a jeho následný predaj. V tomto okrese 

okrem SMZ, a.s. a Slovmag, a.s. je aj firma Rekos s.r.o., ktorá sa zameriava na výrobu 

syntetických kobercov. 

Štruktúra slovenskej populácie podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania prechádza 

v posledných dvoch desaťročiach historicky nebývalou premenou. Jedným z 

najdôležitejších znakov z pohľadu vzdelania a vzdelanostnej štruktúry je 

medzigeneračne rastúci dopyt po vyšších formách vzdelania, čoho vonkajším prejavom 

je nielen spomínaná zmena vzdelanostnej štruktúry, ale aj samotného procesu 

vzdelávania a jeho inštitucionálnych podmienok. Prudký nárast počtu absolventov 

predovšetkým terciárneho stupňa tak úzko súvisí s dynamicky sa rozširujúcimi 

možnosťami nadobúdania tohto typu vzdelania, s potrebami vzdelanostnej spoločnosti 

predovšetkým v prostredí trhu práce a súčasne aj so zmenami v pohľade na úroveň 

dosiahnutého vzdelania a celoživotné vzdelávanie v spoločnosti. 

Vzdelanostnú úroveň (viď. Tabuľka 6) charakterizujeme pomocou 5 rôznych 

stupňov dosiahnutého vzdelania:  

1. základné vzdelanie – do tohto typu vzdelania zahrňujeme takých obyvateľov, ktorí 

ukončili ZŠ a ďalej nepokračovali v štúdiu na žiadnej inej škole.  
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2. stredné vzdelanie bez maturity - do tohto typu vzdelania zahrňujeme takých 

obyvateľov, ktorí majú ukončené učilište, stredné odborné učilište bez maturity, 

odbornú školu bez maturity. 

3. stredné vzdelanie s maturitou - do tohto typu vzdelania zahrňujeme takých 

obyvateľov, ktorí majú ukončené stredné odborné a učňovské vzdelanie, úplné stredné 

všeobecné vzdelanie a vyššie vzdelanie.  

4. vysokoškolské vzdelanie – tento typ vzdelania získajú absolventi VŠ denného štúdia 

alebo štúdia popri zamestnaní. Ukončuje sa štátnou záverečnou skúškou a absolventovi 

je udelený vedecko-akademický alebo umelecko-akademický titul.  

5. bez vzdelania, bez udania vzdelania - do tejto skupiny zahrňujeme takých 

obyvateľov, ktorí neukončili ani základnú povinnú školskú dochádzku alebo pri sčítaní 

neuviedli svoje vzdelanie (viď príloha 7, tabuľka 19). 

  



 21

6. IDENTIFIKÁCIA HLAVNÝCH PROBLÉMOV V ROZVOJI 

CESTOVNÉHO RUCHU JUHOVÝCHODNÉHO SLOVENSKA  

V tejto časti práce sa zameriavame na identifikáciu problémov v Juhovýchodnom 

regióne Slovenska z hľadiska primárnej a sekundárnej ponuky, nekvalitných webových 

stránok a zároveň navrhujeme možné zlepšenia pre rozvoj cestovného ruchu.  

Medzi najväčší problém v regióne považujeme zlú dopravnú infraštruktúru, ktorá je 

pre rozvoj cestovného ruchu nevyhnutná. Chýba napojenie jednotlivých miest na 

diaľnicu resp. rýchlostnú komunikáciu, keďže región sa nachádza blízko maďarských 

hraníc.  

Problémy v primárnej ponuke. Juhovýchodný región má dostatočne pestrý 

potenciál, ktorý stojí za návštevu aj zahraničnými návštevníkmi, avšak tento potenciál 

nie je dostatočne využitý, na koľko chýba marketing a propagácia regiónu. Primárna 

ponuka, v regióne teda kultúrnohistorický potenciál krajiny spolu s organizovanými 

podujatiami sú dokonca na národnej úrovni. Keďže oproti iným regiónom je tento 

región menej navštevovanejší, niektoré kultúrno-historické pamiatky sú zanedbané, 

chátrajú či dokonca sú úplne zatvorené, alebo ťažko sprístupnené pre návštevníkov. 

Veľký vplyv na návštevnosť tohto regiónu má aj sezónnosť, na koľko prírodné 

podmienky, nedovoľujú vytvoriť dostatočne atraktívny produkt  najmä v zimnom 

období. Veľkou škodou je, že absentujú aj lokálni sprievodcovia, ktorí by región a jeho 

potenciál vedeli predstaviť a vyzdvihnúť najlepšie.  

Problémy v sekundárnej ponuke. Myslíme si, že v regióne je aj dobrá supraštruktúra 

cestovného ruchu, teda dostatočný počet zariadení a služieb, ktoré sú v cieľovom 

mieste nevyhnutnými na to, aby sa účastník cestovného ruchu mohol v cieľovom mieste 

ubytovať a vykonávať rôzne rekreačné a kultúrne aktivity. Tento počet je síce 

dostatočný, avšak tieto kapacity sú minimálne využívané. Nižšia je aj úroveň 

poskytovaných služieb. Hlavným problémom z hľadiska úrovne poskytovaných služieb 

je nedostatočná odborná kvalifikácia pracovníkov a tiež aj nedostatok jazykovo 

zdatných zamestnancov v cestovnom ruchu. Na jednej strane je kvalifikovaných 

zamestnancov pre cestovný ruch málo a na druhej strane je v tom regióne málo 

pracovných príležitostí, vysoká miera nezamestnanosti a hlavne výrazne nižšia mzda 

oproti iným regiónom. To spôsobuje, že kvalifikovaná pracovná sila odchádza za 

prácou minimálne do západnejších regiónov. Väčším  problémom je, keď táto sila 

odchádza za prácou do zahraničia. V prípade existujúcich, alebo začínajúcich 
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podnikateľov je ich slabá podpora, čo je tiež faktorom, ktorý demotivuje podnikateľov 

podnikať a podieľať sa na rozvoji  cestovného ruchu.   

Ďalším problémom je nedostatočne vybudovaná infraštruktúra cestovného ruchu.  

Chýba rozvinutý turistický informačný systém, ktorý by mohol pomôcť aj 

s propagáciou tohto regiónu ako cieľového miesta aj v zahraničí. Pomôcť by mohla aj 

koordinácia jednotlivých zariadení a destinačný manažment, ktoré by sa spoločne 

podieľali na rozvoji cestovného ruchu. Producenti služieb by mohli vytvoriť tematické 

regionálne balíky produktov služieb, ktoré by boli dostupné aj pre individuálnych 

návštevníkov a zároveň také, ktoré budú dopravne dostupné nie len vlastným 

motorovým vozidlom. 

Identifikácia problémov webových stránok.  Informačné technológie sa neustále 

vyvíjajú a ich vývoj je dôležitý aj pre rozvoj cestovného ruchu. Pre potencionálneho 

návštevníka je dôležité, aby sme mu poskytli informácie včas, ktoré sú presné a hlavne 

pravdivé.  Najmä dôveryhodné webové stránky, ktoré propagujú jednotlivé okresy ako 

cieľové miesto sú častokrát dôvodom pre návštevu tohto miesta.  Orientácia na 

webových stránkach, ktoré propagujú juhovýchodný región je náročná. Rušivým 

momentom je aj veľké množstvo reklám, ktoré sa počas prehliadania jednotlivých 

stránok zobrazia aj niekoľkokrát za sebou. Ako sme už spomínali, región susedí 

s Maďarskom a jeho primárna ponuka má národný význam. Na webových stránkach 

však chýba rôznorodá jazyková mutácia minimálne v dvoch svetových jazykoch. Táto 

jazyková mutácia by mohla pomôcť k zvýšeniu návštevnosti tohto regiónu ako 

cieľového miesta, čím by sa mohol zvýšiť nie len počet jednodňových výletníkov 

a tranzitne cestujúcich, ale najmä zvýšiť počet pobytových návštevníkov. Za najväčší 

nedostatok okrem jazykových mutácii pokladáme najmä chýbajúcu galériu, vďaka 

ktorej by si návštevník mohol lepšie predstaviť cieľové miesto, orientačnú mapu, ktorá 

by návštevníka zorientovala v cieľovom mieste, ale chýbajúce prepojenie so sociálnymi 

sieťami. Pre to si myslíme, že by bolo vhodné zdokonalenie týchto webových stránok, 

prípadne vytvorenie mobilnej aplikácie, vďaka ktorej by sa  návštevník  rýchlo dostal 

k informáciám, hlavne na jednom mieste, ktoré sú presné, pravdivé a najmä aktuálne. 
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Tabuľka  Sprehľadnenie okresu Lučenec pomocou SWOT analýzy 

Silné stránky Slabé stránky 
-blízkosť rekreačných priechodov 
s Maďarskom 

- chýba napojenie na diaľnicu  

-blízkosť cestného ťahu Bratislava- 
Košice 

- zlý technický stav niektorých 
historických budov 

-existencia hraničných prechodov po 
mostoch do Maďarska 

-nedostatočne vybudovaná infraštruktúra 
CR 

-výskyt termálnych a minerálnych 
prameňov 

-nízka úroveň poskytovaných služieb 

-množstvo chránených rezervácií 
a areálov s ojedinelým výskytom flóry a 
fauny 

- slabá podpora podnikateľov v CR 

-kultúrno-historický potenciál - málo pracovných príležitostí 
-bohaté tradície , remeslá, folklór - vysoká miera nezamestnanosti 
-dostatok voľných pracovných síl -nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
- multikultúrne prostredie (vplyv 
maďarskej kultúry) 

-počet výletníkov je vyšší ako počet 
pobytových turistov 

  
Príležitosti Hrozby 

- možnosť využitia štrukturálnych 
fondov a národných grantov pre rozvoj 
CR 

- zhoršujúca sa veková a ekonomická 
skladba obyvateľov 

- destinačný manažment  -nízky kúpyschopný dopyt  
- budovanie partnerstiev v okolitých 
mestách a obciach  

- demotivujúce podnikateľské prostredie 

- možnosť obnovy autobusovej 
a železničnej dopravy s Maďarskom 

-rast cien vstupov do výroby a produkcie 
služieb (vyvolá tlak na rast cien služieb  
poskytovaných návštevníkom) 

-rozvoj ekologického CR -nízka kvalifikovaná pracovná sila, ktorá 
zostala v regióne  

- vysoká ponuka lacnej pracovnej sily -strata pracovných návykov obyvateľstva
- príchodom investícií a investorov 
zvýšený záujem o kultúru a šport 

- zmena klímy 

- tvorba balíkov produktov CR -ľahostajnosť k životnému prostrediu 
-dobrovoľné aktivity mládeže pri 
skrášlení mesta a podpore rozvoja  

 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2019 
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ZÁVER 

Cieľom našej práce bolo oboznámiť sa z úrovňou rozvoja cestovného ruchu v 

okresoch Košice-okolie, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava. V šiestych 

kapitolách sme si priblížili primárnu a sekundárnu ponuku sledovaných okresoch, 

pamiatky, atraktivity, najväčších zamestnávateľov a v závere práce sme špecifikovali 

hlavné problémy Juhovýchodného Slovenska, ktoré sme spracovali do SWOT analýzy.  

Zistili sme, že sledované okresy majú veľký prírodný potenciál pre rozvoj 

cestovného ruchu a však tento potenciál je nerovnomerne rozdelený. Najväčší potenciál 

ma okres Košice- okolie, kvôli svojej dobrej dostupnosti vďaka susediacemu okresu 

Košice. Veľké množstvo ubytovacích kapacít a výhodné spojenie s inými mestami zo 

Slovenska. Aj keď okres Košice-okolie disponuje najlepšími spojeniami z Bratislavy 

alebo susediacich krajín, najväčší počet prenocovaní bol v okrese Rimavská Sobota, 

kde návštevníci strávil 3,8 noci.  

Zo štatistík tykajúcich sa socio-ekonomických ukazovateľov vyplýva, že 

nezamestnanosť vo všetkých okresoch klesá a je nižšia alebo rovná slovenskému 

priemeru, pričom najnižšia je v okrese Košice-okolie a najvyššia v Rimavskej Sobote. 

Teda disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie vo všetkých okresoch klesá, keďže 

zamestnanosť rastie. Podľa štatistík väčšina zamestnancov pracuje v ťažkom priemysle.  

Štruktúra slovenskej populácie podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania prechádza 

v posledných dvoch desaťročiach historicky nebývalou premenou. Jedným z 

najdôležitejších znakov z pohľadu vzdelania a vzdelanostnej štruktúry je 

medzigeneračne rastúci dopyt po vyšších formách vzdelania, čoho vonkajším prejavom 

je nielen spomínaná zmena vzdelanostnej štruktúry, ale aj samotného procesu 

vzdelávania a jeho inštitucionálnych podmienok.  

V sledovaných okresoch pôsobí aj množstvo organizácií zaoberajúcich sa podporou 

cestovného ruchu, ktoré by mohli viac podporiť využívanie potenciálu regiónu, avšak často 

chýba ich kooperácia čo brzdí efektívnosť ich fungovania. 
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Príloha 1 Sekundárna ponuka Juhovýchodného Slovenska 
  Počet ubytovacích zariadení 

Rok 

Okres 
2013 2014 2015 2016 2017 

Index 

zmeny 

Rimavská 

Sobota 
30 27 25 24 22 0,73 

Lučenec 21 21 21 19 17 0,81 

Rožňava 70 68 70 62 59 0,84 

Revúca 10 11 14 16 16 1,60 

Košice-

okolie 
40 38 40 37 34 0,85 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2019 

  Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach 

Rok 

Okres 
2013 2014 2015 2016 2017 

Index 

zmeny 

Rimavská 

Sobota 
1 321 1 269 1 205 1 449 1 439 1,09 

Lučenec 932 937 782 725 677 0,73 

Rožňava 1 691 1 608 1 590 1 446 1 404 0,83 

Revúca 396 440 502 628 659 1,66 

Košice-

okolie 
1 365 1 241 1 338 1 119 1 067 0,78 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2019 

 Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach 

Rok 

Okres 
2013 2014 2015 2016 2017 

Index 

zmeny 

Rimavská 

Sobota 
22 352 20 460 23 202 24 994 25 021 1,12 

Lučenec 13 677 14 160 16 779 14 458 14 696 1,08 

Rožňava 21 318 14 552 14 343 17 910 18 989 0,89 

Revúca 13 085 15 120 13 894 16 773 17 236 1,32 

Košice-

okolie 
25 571 20 166 16 964 20 629 23 314 0,91 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2019 
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 Počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach 

Rok 

Okres 
2013 2014 2015 2016 2017 

Index 

zmeny 

Rimavská 

Sobota 
84 635 87 449 96 304 93 133 84 169 0,99 

Lučenec 24 556 28 563 35 927 27 517 28 331 1,15 

Rožňava 46 470 33 317 31 330 44 742 47 338 1,02 

Revúca 29 214 32 754 28 368 37 089 39 388 1,35 

Košice-

okolie 
57 916 46 881 41 006 50 945 58 592 1,01 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2019 

 Priemerný počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach 

Rok 

Okres 
2013 2014 2015 2016 2017 

Index 

zmeny 

Rimavská 

Sobota 
3,8 4,3 4,2 3,7 3,4 0,90 

Lučenec 1,8 2,0 2,1 1,9 1,9 1,06 

Rožňava 2,2 2,3 2,2 2,5 2,5 1,14 

Revúca 2,2 2,2 2,0 2,2 2,3 1,05 

Košice-

okolie 
2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 1,09 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2019 
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Príloha 2 Stravovacie zariadenia vybraných okresov 
Okres Lučenec 

Reštaurácia Monikin dvor 

Reštaurácia Monikin dvor sa nachádza v Lučenci, konkrétne na adrese Hviezdoslavova 

1. Patrí medzi tie pohostinské zariadenia, v ktorých je zameranie na slovenskú kuchyňu. 

Otváracie hodiny v tejto reštaurácii sú nasledovné: 

Ne-Št 10:00-21:00 

Pi-So 10:00-22:00 

Na internetovej stránke mali uvedený telefónny kontakt, ktorý je 0903 310 232 a tiež 

e-mail restauraciamonikindvor@gmail.com. V prípade získania ďalších informácií 

môžeme použiť taktiež Facebook, ktorý využíva na svoju propagáciu. V reštaurácii 

máme na výber jedlá z jedálneho lístka. Okrem toho sa v pohostinskom zariadení 

pripravuje aj týždenné obedové menu. Kapacita odbytového strediska je 50 stoličiek, 

okrem toho disponujú letnou terasou taktiež s kapacitou 50 stoličiek.  

Pizzeria Zbrojnica 

Pizzeria Zbrojnica svoje služby ponúka v obci Halič, ktorá je od okresného mesta 

Lučenec vzdialená približne 8 km. V pizzérii majú v ponuke jedálneho lístka polievky, 

raňajkové menu, jedlá z rýb, hydiny, hovädziny, bravčoviny a iné. Ako už vyplýva aj z 

názvu pohostinského zariadenia, ponúkajú v ňom aj veľký výber pizze. Otváracie 

hodiny sú nasledovné: 

Ne-Št 10:00-21:00 

Pi-So 10:00-22:00 

Rovnako ako pri prvej reštaurácii aj tu mali na stránke uvedený telefónny kontakt a tiež 

e-mail. Kapacita odbytového strediska je 120 stoličiek a terasy 55 stoličiek.  

Okres Rimavská Sobota 

Koliba Ožďany 

Táto drevená koliba sa nachádza v dedine Ožďany cca 11 km od Rimavskej Soboty. 

Zákazníci majú na výber zo širokej ponuky tradičných slovenských jedál. V kolibe 

majú otvorené nasledovne: 

Po-Pi 9:00-22:00 

So-Ne 10:00-22:00 

Telefónny kontakt na pohostinské zariadenie je 0910 900 822 a e-mail 

kolibaozdany@gmail.com. Kapacita podniku je 160 stoličiek. Počas letných mesiacov 

majú otvorenú aj terasu s celkovou kapacitou 40 stoličiek.  

Pizzeria Drak 
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Pizzeria Drak sa nachádza na sídlisku Rimava v Rimavskej Sobote. Pre toto 

pohostinské zariadenie je typická slovenská a talianska kuchyňa, ktorej prispôsobili aj 

ponuku svojich jedál. Otváracie hodiny sú rovnaké od pondelka do nedele, a to v čase 

od 10:00 do 22:00 hodiny. Telefónny kontakt do pizzerie je 0910 114 987 a e-mail 

pizzeriadrak@centrum.sk. Kapacita odbytového strediska je 60 stoličiek a terasy 50 

stoličiek.     

Okres Rožňava  

Reštaurácia Tri Ruže 

Reštaurácia Tri Ruže poskytuje služby pre svojich zákazníkov na Námestí baníkov 32 

v meste Rožňava. Zameranie kuchyne je slovenské a regionálne. Otváracie hodiny v 

tomto pohostinskom zariadení sú od pondelka do piatku v čase 10:00-21:00. Telefónny 

kontakt je +421 58/734 49 54 a e-mail info@triruze.sk. Kapacita jedálne je 30 stoličiek, 

salóniku 12 stoličiek, letnej terasy (v prevádzke od jari do jesene) 25 stoličiek a pivnice 

50 stoličiek. V pivnici podávajú v pracovných dňoch od 11:00 do 14:00 obedové menu 

za 3,20 € 

Rose’s Irish Pub & Restaurant 

Rose’s Irish Pub & Restaurant sa nachádza v meste Rožňava, Šafárikova 4. V 

pohostinskom zariadení sa špecializujú na medzinárodnú kuchyňu. V reštaurácii majú 

otvorené nasledovne: 

Po-Št 7:30-22:00 

Pi 7:30-01:00 

So 9:00-01:00 

Ne 12:00-22:00 

Na webových stránkach mala reštaurácia uvedený telefónny kontakt, ktorý je 0902 902 

911. Pohostinské zariadenie tiež môžeme kontaktovať prostredníctvom e-mailového 

kontaktu, ktorý je bar@irish.sk. Kapacita odbytového strediska je 80 stoličiek, terasy 

otvorenej počas letných mesiacov je taktiež 80 stoličiek a kapacita salónika je 60 

stoličiek. 

Okres Revúca 

Reštaurácia U Jána 

Nachádza sa v Revúcej. V reštaurácii ponúkajú výber jedál z tradičnej slovenskej 

kuchyne. V tomto pohostinskom zariadení majú otváracie hodiny od pondelka do 

nedele v čase od 9:00 do 21:00. Na internetovej stránke mali uvedený telefónny kontakt 
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aj e-mail. Pri tomto pohostinskom zariadení nebola nikde na internete uvedená celková 

kapacita.   

Pizzeria Bátori  

Pizzeria Bátori poskytuje stravovacie služby pre svojich zákazníkov v centre mesta 

Revúca. Keďže ide o talianske zameranie kuchyne, v pizzerii sa zameriavajú na výrobu 

rôznych druhov pizze. Otváracie hodiny v pizzerii sú nasledovné: 

Po-Št 10:00-22:00 

Pi 10:00-24:00 

So-Ne 14:00-22:00 

Čo sa týka kontaktov na pohostinské zariadenie, tak telefónne číslo je 0907 076 888. 

Celková kapacita odbytového strediska je 60 stoličiek a terasy 50 stoličiek. 

Okres Košice-okolie  

Reštaurácia Rossi Leguans 

Posledné 2 pohostinské zariadenie sú z okresu Košice-okolie. Prvé z nich je reštaurácia 

Rossi Leguans, ktorá sa nachádza na Hviezdoslavovej 2 v Moldave nad Bodvou. Pri 

výrobe jedál sa zameriavajú na slovenskú a maďarskú kuchyňu. Otváracie hodiny sú 

nasledovné: 

Po-Št 09:00-22:00 

Pi 9:00-24:00 

So 16:00-24:00 

Nemajú zatvorené  

Telefónny kontakt na reštauráciu je 0917 435 153. Kapacita odbytového strediska je 40 

stoličiek.  

Reštaurácia Pod hradom  

Poslednou reštauráciou v okrese Košice-okolie je reštaurácia pod hradom, ktorá sa 

nachádza v Turni nad Bodvou. Typ kuchyne je predovšetkým slovenská 

(medzinárodná). Otváracie hodiny sú od pondelka do nedele v čase od 9:00 do 21:00. 

Telefónny kontakt je 055 466 2270. Kapacita odbytového strediska je 100 stoličiek. 
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Príloha 3  Prieskum sekundárnych zdrojov informácií (bakalárske a diplomové 
práce) 

Analýza dopadov environmentálnych záťaží v okrese Rimavská Sobota 

V bakalárskej práci píše autor o znečistení životného prostredia, ktoré je spôsobené 

človekom a jeho dôsledkom je zníženie estetickej stránky krajiny a likvidácia 

prírodného dedičstva. V okrese Rimavská Sobota je evidovaných takmer 30 lokalít 

s environmentálnou záťažou, ktoré sú zaradené do troch kategórií registra 

environmentálnej záťaže, a to kategória A – pravdepodobná EZ, B – EZ alebo C – 

sanovaná, rekultivovaná lokalita. Za najväčšie environmentálne záťaže sa považujú 

skládky TKO, sklady pesticídov a čerpacie stanice.  

Potenciál okresu Rožňava pre gastroturizmus z pohľadu návštevníkov 

a prevádzkovateľov verejných stravovacích zariadení 

Najčastejšie regionálne špeciality ponúkané vo vybraných podnikoch: gemerské 

guľky, bryndzové pirohy, halušky, strapačky, fazuľový a maďarský guľáš, držkový 

perkelt, zákusky koláče a víno. Najčastejšie faktory negatívne ovplyvňujúce podnik: 

osobné náklady, dostupnosť kvalifikovaných ľudí, miestna komunikácia, dostupnosť 

finančných zdrojov. 

Hodnotenie atraktivity okresu Revúca z hľadiska cestovného ruchu 

a) Najzaujímavejšie prírodné atraktivity: Muránska planina, Ochtinská aragonitová 

jaskyňa, Stolické vrchy a Revúcka vrchovina, Morské oko v Tornali 

b) Najzaujímavejšie antropogénne atraktivity: Muránsky hrad, Prvé slovenské 

gymnázium, Gemerská gotická cesta, Gotické spojky 

c) Prínos rozvoja CR pre okres Revúca: celkový rozvoj obce, vznik pracovných 

príležitostí, zvyšovanie povedomia o obci, rast cestnej infraštruktúry 

d) Negatívne vplyvy pre rozvoj CR: slabo rozvinutá infraštruktúra, nízka úroveň 

ponuky služieb, nízka kvalita ubytovacích a stravovacích zariadení 
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Kultúrny potenciál mesta Rimavská Sobota (SWOT Analýza) 

Silné stránky Slabé stránky 
Výhodná geografická poloha mesta 

v rámci republiky 
Zaujímavé historické sídelné 

štruktúry 
Stále expozície GMH múzea spojené 

s prehliadkou a výkladom 
Bohaté ľudské zdroje 
Schopnosť organizovať kultúrne 

podujatia, ich rozmanitosť 
Nadšenie zamestnancov MsKS pre 

rozvoj kultúry v meste 
Informačné centrum s dobrou 

jazykovou vybavenosťou zamestnancov 
Udržiavané ľudské tradície, folklór, 

remeslá 
Prírodné bohatstvo, chránené územia 
Vybudovaná cyklotrasa 
Fungujúce spevácke a folklórne 

zbory, detské súbory 
Kultúrna infraštruktúra – dostatočný 

počet priestorov na konanie kultúrno – 
spoločenských podujatí 

Vytváranie nových kultúrnych 
produktov 

Výhodné informačné kanály 
Možnosť návštevy hradov a iných 

významných kultúrno – historických 
pamiatok v okolí 

Starnutie obyvateľov mesta 
Odchod z mesta mladých za prácou 
Úroveň bývania rómskej komunity 
Upadanie záujmu o tradičné miestne 

podujatia, najmä zo strany mladších 
obyvateľov mesta 

Nedostatočná aktivita 
podnikateľských subjektov na kultúrno – 
spoločenských akciách 

Nedostatočné využitie ponúkaných 
možností kultúrneho potenciálu zo 
strany obyvateľstva 

Technický stav budov historického 
významu a budov pre organizované 
kultúrne podujatia 

Absencia možnosti prehliadky mesta 
a pamiatok s turistickým sprievodcom 

Dopravné prepojenie medzi mestom 
a obcami 

Nedostatočná propagácia regiónu 
 

Príležitosti  Ohrozenia 
Zveľaďovanie chátrajúcich budov 

kultúrno – historického významu, 
využitie eurofondov 

Vytvorenie poznávacieho okruhu 
mestom s kvalifikovaným sprievodcom 

Dostatočné zastúpenie finančných 
inštitúcií na území mesta 

Vybudovanie, prípadne rekonštrukcia 
komunitných (kultúrno – 
spoločenských, športových) centier 
mesta 

Poloha mesta pre rozvoj CR 
Záujem o mieste produkty (mliečne 

a mäsové výrobky, Slow food) 
Možnosť cezhraničnej spolupráce 

s Maďarskom 

Nestabilná, nedokonalá a stále sa 
meniaca legislatíva 

Negatívna demografická krivka 
Ekonomická situácia mesta 
Nepripravenosť na čerpanie 

eurofondov 
Cena pozemkov, cena energií 
Nepochopenie občanov pri 

rozvojovej aktivite 
Nízky „badžet“ na renováciu budov 

kultúrno – historického charakteru 
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Prírodný a historický potenciál okresu Revúca ako dôležitý faktor pre 

udržateľný rozvoj cestovného ruchu  

Limity ekonomického a sociálneho rozvoja okresu Revúca, ktoré je potrebné riešiť: 

a) dlhodobá nezamestnanosť a nízka vzdelanostná úroveň uchádzačov 

o zamestnanie 

b) nedostatočné využívanie miestnych zdrojov 

c) nízky podiel poľnohospodárskej výroby v okrese 

d) nedostatočná dopravná infraštruktúra s minimálnym podielom cesty I. 

triedy 

e) nedobudovaná technická infraštruktúra v obciach 

f) nedostatočná starostlivosť o turistickú infraštruktúru, kultúrne a historické 

pamiatky 

g) nedostatok kapitálu na rozvoj podnikovej činnosti a podpory tvorby 

nových pracovných miest 

h) nedostatok opatrovateľských služieb pre starnúce obyvateľstvo v okrese 

i) zabezpečiť základné informácie pre turistov na kontaktných miestach 

j) propagácia okresu Revúca je nízka 

k) minimálne možnosti využitia pre hendikepovaných návštevníkov v NP 

Muránska planina 

l) hustá sieť chodníkov pre pešiu, cyklistickú, bežeckú, lezeckú a konskú 

turistiku s kolísavou kvalitou chodníkov 

Perspektívy rozvoja okresu Lučenec z hľadiska cestovného ruchu 

Vyhodnotením  lokalizačných predpokladov v práci sa  poukázalo  na štyri sídla 

Divín, Lučenec, Fiľakovo a Šiatorská Bukovinka, ktoré majú vysoký rekreačný 

potenciál. Navrhnuté opatrenia : Návrhy na podporu rozvoja cestovného ruchu , návrhy 

na podporu rozvoja kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu ,návrhy na podporu 

rozvoja rekreačného a športovo-rekreačného, návrhy na podporu rozvoja vidieckeho 

cestovného ruchu 

Regionálny rozvoj kultúry a cestovného ruchu v regióne Novohrad 

K príležitostiam v regióne patrí: propagácia cestovného ruchu, spolupráca medzi 

subjektmi v rámci regiónu, podpora zo strany samosprávy, ekologické zaobchádzanie 

s prírodou, obnova kultúrnych pamiatok. Medzi slabé stránky patria: výrub lesov, slabá 

úroveň infraštruktúry, vysoká nezamestnanosť, nízka vzdelanostná úroveň. 
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 Analýza trhu verejných stravovacích zariadení v okrese Košice-okolie z 

pohľadu návštevníkov a prevádzkovateľov 

Na základe informácii od návštevníkov z dotazníku vyplynulo že dané služby sú 

využívané prevažne domácim obyvateľstvom a že je slabá propagácia gastronomických 

akcii. Z rozhovorov s prevádzkarmi  bolo zistené že sa zväčša orientujú na tradičné 

jedlá vyrábané zo surovín od regionálnych dodávateľov. Prevádzkarom prekáža hlavne 

slabá infraštruktúra, vysoké osobné náklady, nedostupná kvalifikovanosť pracovníkov 

a vysoké finančné náklady. 
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Príloha 4 Prezentácia vybraných regiónov na webových stránkach 
Seminárnu prácu sme spracovali na tému analýza prezentácie regiónu na webových 

stránkach. Analýzu sme vykonávali v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Revúca 

a Košice a okolie Gemerského regiónu, nachádzajúceho sa na juhovýchodnom 

Slovensku, pričom sme hodnotili jednotlivé webové stránky lokalít, miestnych akčných 

skupín, obcí, prípadne podnikov cestovného ruchu.  

Celkovo sme hodnotili 31 webových stránok Gemerského regiónu. Webové stránky 

sme hodnotili počtom bodov 0 (vôbec nesúhlasím) až 5 (úplne súhlasím). Maximálny 

počet bodov, ktoré bolo možné stránke udeliť bolo 150.  

Hodnotenie sme vykonávali na základe uvedených kritérií. 

1. Je webová stránka primárne určená pre návštevníkov v cestovnom ruchu? 

2. Čitateľnosť (kontrast, typ písma, jednoduché vyhľadávanie kontaktných informácií 

ap.) 

3. Konzistentnosť (jednotný dizajn, efektívna prezentácia informácií ap.) 

4. Jazykové mutácie, profesionálny a príťažlivý preklad  

5. Je dizajn webu príťažlivý pre návštevníka (obrázky alebo text) Je stránka 

spracovaná profesionálne? 

6. Navigácia, jednoduché vyhľadávanie, jednoduchá orientácia na webe (hlavné menu 

je jednoduché, dá sa v ňom ľahko orientovať ap.) 

7. Je na webe interaktívna mapa s jasne vyznačenými atraktivitami? 

8. Je na webe veľa reklám, ktoré nesúvisia s cestovným ruchom? 

9. Viditeľnosť loga, kvalita loga, slogan – ak je, je  zrozumiteľný? 

10. Je web ľahko prístupný cez hlavné vyhľadávače?  (Google ap.) 

11. Ponuka informácií (informácie sa jednoducho vyhľadávajú a sú komplexné) Sú 

informácie zaujímavé a podané tak, že Vás motivujú k návšteve? 

12. Sú na webe materiály, ktoré si môžete stiahnuť? (Sprievodca, mapy ap.) 

13. Je na webe vyhľadávač a je funkčný? 

14. Všeobecné informácie (kultúra, tradície, história, prírodné osobitosti ap.) Je ich 

prezentácia vhodná? Linky, adresy, mapy, kontakty na múzeá ap. 

15. Sú na webe odkazy na iné weby, ktoré ponúkajú relevantné informácie pre 

návštevníka? Sú funkčné? 
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16. Sú na webe jasné témy? (turistika, cykloturistika, zimné športy, wellness, 

poznávanie, športové aktivity, adrenalínové športy  ap.) 

17. Ubytovanie (Nájdete všetky potrebné informácie? Fotografie, ceny, spôsob 

rezervovania, lokalizácia, kontakty na poskytovateľov, ich weby, telefón a mail  

ap.) 

18. Stravovanie (Nájdete všetky potrebné informácie? Ponuka jedál, fotografie, ceny, 

lokalizácia, otváracie doby, kontakty na poskytovateľov, ich weby, telefón a mail 

ap.) 

19. Tradičná gastronómia 

20. Existuje možnosť vyhľadávania z ponuky služieb (ubytovanie, stravovanie, ostatné 

služby) podľa rôznych kritérií, alebo je na webe len dlhý zoznam poskytovateľov?

21. Balíky služieb (Ponúka web balíky služieb pre návštevníkov?) 

22. Ponuka produktov pre cieľové skupiny (mládež, seniori, rodiny s deťmi, jednotlivci  

ap.) 

23. Podujatia (kedy a ktoré, kontakt, kde, ako sa naň dostať, ako získať vstupenku ap.)

24. Informácie o verejnej doprave (linky, ceny, možnosť rezervovania, spôsob kúpy 

lístka vo verejnej doprave ap. 

25. Ostatné informácie (zmenárne, lekárne, lekárska služba, taxi služba  ap. – kontakty, 

lokalizácia ap.) 

26. Predpoveď počasia 

27. Dodatočné informácie (dopravné napojenie, web kamery, živé vysielanie ap.) 

28. Tipy pre zahraničných návštevníkov (fotografie, informácie tipu „nezabudnite“, 

ako sa tam dostať, ako používať produkt (napríklad v prípade kúpeľných služieb, 

účasti na tradičných gastronomických podujatiach, vhodné oblečenie a vybavenie 

ap.) 

29. Sú na webe nejaké sociálne siete? 

30. Ostatné informácie (pre handicapovaných návštevníkov, podľa druhu postihnutia) 
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Objekt analýzy 
/Kritériá.hodnoteni
a 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

10
. 

11
. 

12
. 

13
. 

14
. 

15
. 

16
. 

17
. 

18
. 

19
. 

20
. 

21
. 

22
. 

23
. 

24
. 

25
. 

26
. 

27
. 

28
. 

29
. 

30
. 

Celkové 
hodnoteni

e 

Ski Jahodná 5 2 4 5 3 5 5 5 5 5 5 0 5 1 5 5 5 5 2 5 5 3 0 5 0 5 5 0 0 0 105 

Mesto Rimavská 
Sobota 

2 3 4 4 5 3 5 3 5 5 3 1 5 4 3 2 4 4 1 2 1 1 2 4 1 5 2 2 1 1 88 

Región Gemer 5 5 5 0 4 5 5 5 5 4 4 1 5 4 5 4 3 3 2 4 0 5 3 0 0 0 0 0 2 0 88 

MAS OZ Kras 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 0 1 0 3 0 2 0 0 0 5 0 3 0 0 87 

Kúpele Štós 5 4 4 0 3 3 5 3 5 5 5 5 0 0 0 5 5 0 0 5 5 5 0 0 4 0 5 0 0 5 86 

Mesto Tisovec 3 4 4 1 3 4 5 2 4 5 4 1 5 4 3 1 5 5 1 2 1 1 3 2 1 5 1 3 1 1 85 

Mesto Lučenec  2 4 2 5 5 4 1 3 5 5 3 1 5 4 4 2 5 5 1 2 1 1 2 5 2 1 1 1 1 1 84 

Hotel Galicia nueva 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 4 5 5 5 1 82 

Obec Betliar 2 5 5 0 5 5 0 5 4 5 5 0 5 4 5 5 4 4 0 1 0 1 3 2 0 5 0 1 0 1 82 

Mesto Rožňava 3 5 5 1 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 0 4 4 4 0 1 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 81 

Mesto Fiľakovo 2 4 3 2 3 4 5 5 5 5 2 1 5 4 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 80 

Gemerské osvetové 
stredisko 5 4 5 0 5 5 0 4 5 5 5 4 5 5 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 77 

Mesto Dobšiná 3 5 2 3 2 1 4 5 4 5 2 5 5 3 5 3 4 4 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 5 0 75 

Banícke múzeum 2 5 5 5 5 5 0 5 4 4 4 0 2 5 5 5 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 5 0 74 

Obec Halič 2 4 3 2 2 4 2 1 5 5 2 2 5 4 3 2 2 2 1 2 1 1 4 2 1 5 1 1 1 1 73 

Moldava nad 
Bodvou 2 3 2 2 1 4 2 1 5 5 5 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 3 3 5 0 0 4 0 2 0 73 

Mesto Revúca 2 5 2 1 2 1 0 5 5 5 3 0 5 3 5 4 4 4 0 3 0 0 3 3 1 5 0 0 0 1 72 

NP Slovenský Kras 3 5 5 0 5 5 0 5 4 5 5 0 5 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 70 

Dobšinská ľadová 
jasykňa 3 2 2 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 4 70 

Mesto Hnúšťa 2 3 3 3 3 3 1 2 4 5 2 1 5 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 64 

Kúpele Číž 5 3 3 1 5 3 0 0 5 4 4 0 5 0 1 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 1 1 5 4 3 64 
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NP Muránksa 
Planina 

3 5 5 0 5 5 0 5 4 5 5 0 0 4 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 64 

Obec Herľany 2 5 5 3 1 5 0 4 5 5 4 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 58 

Mesto Tornaľa 0 5 4 4 1 3 0 5 4 5 2 0 5 1 5 2 3 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 57 

Hrad Krásna Hôrka 4 4 5 3 4 5 0 5 0 2 3 0 0 2 1 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46 

Obec Veľké 
Teriakovce 

2 3 2 1 1 2 1 1 5 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 

Gotická cesta 4 4 5 0 4 5 0 5 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 43 
Aquapark 

Novolandia 
5 2 2 1 2 2 0 0 4 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 1 1 1 4 1 42 

MAS Malohont 2 1 4 0 3 2 0 4 5 5 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 41 
Gemersko-

malohontské 
múzeum 

5 2 2 1 3 2 0 0 2 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 4 1 38 

Železničné múzeum 
Lubeník 

1 5 3 0 2 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

 

Analýza bola uskutočnená na webových stránkach miest a obcí nachádzajúcich sa v skúmanom regióne Gemer.  Do analýzy webových stránok  

boli zahrnuté aj podniky cestovného ruchu ako aj organizácie pôsobiace v cestovnom ruchu. Analýza bola vykonaná na základe  všeobecných kritérií, 

ktoré zahŕňali aj informácie o cestovného ruchu.  Udelené bodové hodnotenie odzrkadľuje fakt, že nie všetky webové stránky skúmaných objektov 

bolo možné na základe všeobecnosti kritérií ohodnotiť.
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Atraktivita, podnik cestovného ruchu, 
región, MAS, obec ai. 

Kontakt 

Región Gemer 
http://www.regionmalohont.sk/ 

Tel: (+421) 047 / 56 95 533 
E-mail: info@regionmalohont.sk 

Gotická cesta 
www.gotickacesta.sk 

E-mail: gotickacesta@gmail.com 

MAS Malohont 
http://www.malohont.sk/ 

Tel: 0907349531 
E-mail: info@malohont.sk 

MAS OZ KRAS 
http://www.maskras.sk/ 

Tel: +421 911 203 413,  
E-mail: kancelaria@maskras.sk 

Gemerské osvetové stredisko 
www.gos.sk 

Tel: +421 917 419 259 
E-mail: gos@gos.sk 

Dobšinská ľadová jaskyňa 
http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/6-dobsinska-

ladova-jaskyna 

Tel: +421/ (0)58/ 788 14 70 
E-mail: dobslj@ssj.sk 

Moldava nad Bodvou 
http://www.moldava.sk/ 

E-mail: msu@moldava.sk 

Obec Herľany 
http://www.obecherlany.sk/ 

Tel +421 55 696 41 22 
E-mail: obecherlany@netkosice.sk 

Ski Jahodná 
www.jahodna.sk 

Tel.: 00421-903 561 554 
E-mail: ski@jahodna.sk 

Kúpele Štós 
http://www.kupele-stos.sk/cms/ 

Tel.: +421 915 – 913 615 
E- mail: marketing@kupele-stos.sk 

Mesto Rožňava 
www.roznava.sk 

Tel.: +421 58 7773 11 

Mesto Dobšiná 
www.dobsina.sk 

Tel.: 00421 (0)58/794 13 20 

E-mail: dobsina@dobsina.sk 
Obec Betliar 

www.obecbetliar.sk 
Tel.: +421 58 798 31 14 

E- mail: obec.betliar@stonline.sk 
Banícke múzeum v Rožňave 

www.banmuz.sk 
Tel: +421 58 734 37 10 

E-mail: banickemuzeum@gmail.com 
Hrad Krásna Hôrka 

www.hradkrasnahorka.sk 
Tel.: 0905585048 

E-mail: erik.hrivnak@zoznam.sk 
NP Slovenský kras 

www.npslovenskykras.sopsr.sk 
Tel.: 058 732 68 15 

Mesto Revúca 
www.revuca.sk 

Tel.: 058 28 515 12 
E-mail: webmaster@revuca.sk 

Mesto Tornaľa 
www.mestotornala.sk 

Tel.: 047-5511 100 
E-mail: mesto@mestotornala.sk, 

Železničné múzeum Lubeník 
www.zeleznicnemuzeum-

lubenik.estranky.sk 

Tel.: +421 905 435 895 
E-mail: zelmuz.lubenik@centrum.sk 

NP Muránska planina 
www.npmuranskaplanina.sopsr.sk 

Tel.: +421584422061 
E-mail: snpmp@sopsr.sk 
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Mesto Lučenec 
www.lucenec.sk 

Tel.: 047 4307151 
E-mail: msu@lucenec.sk 

Novolandia 
www.aquaparknovolandia.sk 

Tel. recepcia: 0917 114 847 
E-mail: 

thermalpark.novolandia@gmail.com 

Obec Halič 
www.obechalic.sk 

Tel. starosta: 
047/4392637, 0907858440 

Tel. OÚ: 047/4392356, 0911338307 

Galicia Nueva 
www.zamockyhotelgalicianueva.sk 

Tel.: +421 47 2852 200 
+421 47 2852 211 

E-mail: 
recepcia@hotelgalicianueva.sk 

Mesto Fiľakovo 
www.filakovo.sk 

Tel./fax: +421-(0)47-43-81001 
E-mail: webmaster@filakovo.sk 

Rimavská Sobota 
www.rimavskasobota.sk 

Telefón: 047/5631139, 5631140, 
5631070, 5621566 

Gemersko-Malohontské múzeum 
www.gmmuzeum.sk 

Tel.:  047 / 563 27 41 
E-mail: office@gmmuzeum.sk,  

director@gmmuzeum.sk 
Mesto Hnúšťa 

www.mesto.hnusta.sk 
Tel.: 047 5423251 

E-mail: info@hnusta.sk 
Tisovec 

www.tisovec.com 
Tel: 047/5603801 

E-mail: info@tisovec.com 
Veľké Teriakovce 

www.velketeriakovce.sk 
Tel.: 047/569 51 72  

E-mail: v.teriakovce@mail.t-com.sk 
Kúpele Číž 

www.kupeleciz.sk 
Tel.: +421 47 559 31 33 

E-mail: kupeleciz@kupeleciz.sk 
 

 

Webové stránky Ski Jahodná, Mesto Rimavská Sobota a Región Gemer najlepšie 

podliehali kritériám, preto im bolo udelených najviac bodov. Stránky sú aktualizované, 

poskytujú užitočné informácie pre návštevníkov v cestovnom ruchu a majú príťažlivý 

dizajn. Najmenej bodov získali Železničné múzeum Lubeník, MAS Malohont 

a Gemerské malohontské múzeum. Z udeleného hodnotenia vyplýva, že webové 

stránky nepodliehali všeobecným kritériám. 

Celkový problém webových stránok juhovýchodného Slovenska je zanedbanosť. 

V mnohých prípadoch sú neudržiavané, aktualizované či náročné na orientáciu. 

Nakoľko sú webové stránky jedným z významných marketingových nástrojov 

cieľového miesta, ktoré majú upútať a prilákať potenciálneho návštevníka, je dôležité 

im venovať pozornosť. V dôsledku zistených skutočností považujeme za potrebné 
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jednotlivé webové stránky pravidelne aktualizovať, prípadne zaistiť interakciu so 

sociálnymi médiami.   

  



 43

Príloha 5 OOCR a KOCR vybraných okresov 
 

1. Krajská a oblastná organizácia cestovného ruchu  

Krajská organizácia cestovného ruchu je podľa zákona č. 91/2010 Z. z., právnická 

osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj 

cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov. KOCR pôsobí na 

regionálnej úrovni. Medzi hlavných členov patrí vyšší územný celok a najmenej jedna 

oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území. Krajská organizácia sa zakladá 

zakladateľskou zmluvou a schválením jej založenia na ustanovujúcom valnom 

zhromaždení.  

Oblastná organizácia cestovného ruchu je podľa zákona č. 91/2010 Z. z., právnická 

osoba, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom 

území a chráni záujmy svojich členov. OOCR pôsobí na lokálnej úrovni. Členovia sú 

samosprávy, podnikateľské a iné subjekty podnikajúce alebo pôsobiace na území 

členských obcí. Oblastná organizácia sa zakladá zakladateľskou zmluvou s 

podnikateľskými subjektmi najmenej päť obcí alebo mestské časti v hlavnom meste v 

meste Košice, pričom súhrn počtu prenocovaní návštevníkov v ubytovacích 

zariadeniach v predchádzajúcom kalendárnom roku musí byť minimálne 50-tisíc. 

 

2. KOCR a OOCR vo vybraných okresoch  

KOCR a OOCR v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota, Rožňava, Revúca 

a Košice – okolie. 

 

2.1 OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie 

Oblastná organizácia vznikla 8.3.2012.  Zahŕňa okresy Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš 

a Detva. Sídlo má v Lučenci v budove radnice. Kontaktná osoba je Mgr. Timea Kovács 

(email : director.tournovohrad@gmail.com, tel. kontakt: 0905 816 584). Hlavné orgány 

OOCR sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada, výkonný riaditeľ. 

Združuje 50 členov - 6 miest, 38 obcí a 6 podnikateľských subjektov.  

Hlavným poslaním je „premieňať“ prírodné a kultúrne danosti regiónu postupne na 

produkty cestovného ruchu. Turistické atraktivity navzájom spájať vyznačenými 

trasami. Atraktívne miesta vybaviť infraštruktúrou. Hlavným cieľom OOCR TNP je, 

aby turizmus začal fungovať ako priemyselné odvetvie prinášajúce nové pracovné 

príležitosti a celkovú ekonomickú prosperitu regiónu.  
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Medzi hlavné úlohy patrí podpora činnosti svojich členov, tvorba a realizácia 

marketingových a iných propagačných aktivít a spolupráca s orgánmi obcí a inými 

osobami pri rozvoji územia. Ďalej podporovať kultúrny, spoločenský a športový život 

a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, organizovať podujatia pre obyvateľov 

a návštevníkov, spracúvať a predkladať projekty rozvoja cestovného ruchu, 

presadzovať trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu, mapovať  produkty, aktivity a 

hodnoty cieľového miesta atď.  

OOCR a jej členovia v rámci okresu Lučenec navrhli turisticky zaujímavé trasy 

základných peších, cykloturistických i bežkárskych trás, vytvorili 24 km náučný 

chodník Novohradským geoparkom, vyrobili a vydali cykloturistickú a turistickú mapu 

Novohrad a Podpoľanie, panoramatickú mapu Novohrad a Podpoľanie, časť 

cykloturistických trás vyznačili v teréne a cykloturistickú i panoramatickú mapu 

vytlačili aj na informačné panely. Medzi marketingové aktvity patrí vydávanie brožúr, 

vydávanie množstva pohľadníc, magnetiek, obrazových smeroviek, banerov, ktoré je 

možné kúpiť v TIC v Lučenci a účasť na výstavách. OOCR vytvorila aj koncepciu 

rozvoja CR.  

 

2.2 OOCR Gemer 

OOCR Gemer vznikla 29.06.2018. Zahŕňa okresy Rožňava, Revúca, Rimavská 

Sobota. Sídlo má na mestskom úrade v Revúcej (Námestie slobody 13/17, 050 80 

Revúca). Kontaktná osoba je Ján Šmidt ( email: jano.smidt@gmail.com, tel. kontakt: 

+421 903 047 608). Medzi orgány združenia patrí valné zhromaždenie, predstavenstvo, 

dozorná rada, výkonný riaditeľ. Má 12 členov - 5 miest, 2 obce, 5 podnikateľských 

subjektov. 

Účelom založenia OOCR je riadiť rozvoj turizmu v destinácií pri zachovaní 

kultúrneho a prírodného dedičstva, rozvíjať a propagovať región ako medzinárodne 

známu destináciu. Hlavným cieľom je maximalizovať prínos turizmu pre región 

Gemer, jeho obyvateľov a miestnu ekonomiku prostredníctvom zvyšovania počtu 

návštevníkov, predĺženia pobytu návštevníkov, zvyšovania spokojnosti a zvýšenia ich 

výdavkov v tomto regióne.  

Hlavné úlohy OOCR Gemer sú podpora činnosti svojich členov pri tvorbe a 

realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu, tvorba a realizácia marketingu a 

propagácie cestovného ruchu pre svojich členov a obce doma a v zahraničí, spolupráca 
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s orgánmi obcí, podpora kultúrneho, spoločenského a športového života, zachovanie 

prírodného a kultúrneho dedičstva, organizácia podujatia pre obyvateľov 

a návštevníkov, poskytovanie svojim členom poradensko-konzultačné služby, 

zostavovanie a realizovanie koncepcie rozvoja cestovného ruchu a iniciovať alebo 

zabezpečovať tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu.  

OOCR Gemer vznikla len nedávno, preto nemá zatiaľ významné aktivity 

v okresoch. V budúcnosti sa chce zamerať  na rozšírenie členskej základne o ďalšie 

obce a ostatné subjekty, poskytovať informačnú bázu o všetkých zaujímavostiach, 

trasách a podujatiach a zapojiť všetky relevantné subjekty do budovania odvetvia, ktoré 

môže výrazne pomôcť rozvoju v nateraz zaostávajúcich gemerských okresoch.  

 

2.3 OOCR Slovenský Raj a Spiš 

OOCR vznikla 1.3. 2016 zlúčením OOCR Slovenský raj a OOCR Spiš. Nášho 

projektu sa týka okres Rožňava (mesto Dobšiná, obce Dedinky a Stratená). Sídlo 

OOCR je v Spišskej Novej Vsi (Námestie Hornádu 14 (Multicentrum)), avšak má aj 

druhé pracovisko - Turistické informačné centrum Dobšinská Ľadová Jaskyňa. 

Kontakt: Ing. Zuzana Zábroská, ktorá je výkonnou riaditeľkou (email: riaditel@raj-

spis.sk , tel.č.: +421 948 846 506). Medzi orgány združenia patrí valné zhromaždenie, 

predstavenstvo, dozorná rada, výkonný riaditeľ. OOCR má 52 členov - 4 mestá, 14 

obcí, 34 podnikateľských subjektov.  

Hlavným cieľom OOCR Slovenský raj & Spiš je vytvoriť zo Slovenského raja, 

historického Spiša a jeho prírodných a kultúrnych hodnôt celosvetovo významnú a 

navštevovanú turistickú destináciu. Účelom OOCR Slovenský raj & Spiš je destinačný 

manažment a aktívne vytváranie podmienok pre podporu rozvoja cestovného ruchu na 

území svojich členov.  

Medzi hlavné úlohy patrí komunikácia a budovanie partnerstiev v rámci OOCR, 

spolupráca s ďalšími OOCR na spoločne pripravovaných rozvojových aktivitách, 

rozvoji marketingu a propagácia cieľového miesta, zostavenie a realizácia plánov 

rozvoja CR, vypracovanie odborných štúdií a analýz v oblasti CR, spracovanie 

projektov rozvoja CR, podávanie žiadosti o ich finančnú podporu, realizácia 

podporných projektov rozvoja CR, ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva, rozvoj 

kultúrneho, spoločenského a športového života, presadzovanie trvalo udržateľného 

rozvoja CR s rešpektovaním ochrany prírodného a životného prostredia, spôsobu života 
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obyvateľstva, ako aj vlastníckych práv v území a spolupráca s orgánmi obcí, ich 

združeniami a inými subjektmi pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti.  

Medzi najvýznamnejšie aktivity oblastnej organizácie môžeme zaradiť budovanie 

komplexnej siete trás cykloturistického Spiša, propagácia Spiša ako zaujímavej zimnej 

destinácie, príprava nového návštevného poriadku NP Slovenský raj a rekonštrukcia 

lanovky na Geravy v obci Stratená. Ďalej zaviedli systém zľavnenej turistickej karty 

Slovenský raj & Spiš, rozvíjajú turistiku (pešia, cykloturistika, člnkovanie a splav 

Hornádu, skalolezenie), vytvorili nové nordic walking trasy a vytvorili projekt 

Požičovňa oblohy. Organizujú podujatie Beh v raji a obnovili bežecké trati v areáli 

Mlynky-Biele vody. 

 

2.4 KOCR Košice región Turizmus  

Krajská organizácia Košice región Turizmus vznikla 30.11.2012. Medzi 

zakladajúcich členov patrí Košický samosprávny kraj, OOCR Spiš, Zemplínska OOCR, 

OOCR Slovenský raj a OOCR Košice-Turizmus. Sídlo KOCR je v Košiciach. 

Kontaktná osoba je Ing. Miroslava Šeregová Hnatková (email: 

miroslava.seregova@kosiceregion.com, tel.č.: +421 948 951 595). Medzi orgány 

združenia patrí valné zhromaždenie pozostávajúce z 5 členov (dvaja z KSK a po jednom 

z OOCR Slovenský raj & Spiš, ZOOCR a Košice Turizmus).  

Hlavným cieľom krajskej organizácie je podpora cestovného ruchu na území svojich 

členov. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané 

na rozvoj cestovného ruchu na území svojich členov a chráni záujmy svojich členov. 

Medzi hlavné úlohy patrí podpora a vytváranie podmienok na rozvoj CR na území 

Košického samosprávneho kraja, tvorba a realizácia marketingu a propagácie CR 

pre svojich členov doma a v zahraničí, presadzovanie spoločných záujmov svojich 

členov, podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie 

prírodného a kultúrneho dedičstva a organizovanie podujatí pre obyvateľov 

a návštevníkov. Ďalej vypracúvanie a schvaľovanie rozpočtu krajskej organizácie, 

zriaďovanie alebo zakladanie turisticko-informačných kancelárií, vedenie evidencie 

turisticko-informačných kancelárií za územie Košického samosprávneho kraja a 

iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov CR.  

Významné aktivity KOCR sú v oblasti propagácie regiónu prostredníctvom tlačenia 

rôznych propagačných materiálov (brožúry, kalendáre,katalógy) a účasti na veľtrhoch, 



 47

výstavách a prezentáciách spojených s cestovným ruchom. Zameriavajú sa na 

komunikáciu so širokou verejnosťou prostredníctvom tlačových besied a reklamných 

spotov, pozornosť venujú digitálnemu marketingu. Vytvorili projekt Inšpiruj sa chuťou 

región, mobilnú aplikáciu Košice Región (dostupná aj v maďarskom jazyku) a vlastné 

produkty Pieskové kráľovstvo na Šírave a Vlakom za UNESCOM.  
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Príloha 6 Destinačný manažment vybraných okresov Juhovýchodného Slovenska 
 

Okres Rimavská Sobota 

V meste Tisovec sa nachádza mestské turistické informačné centrum. Turistické 

informačné centrum poskytuje turistom, návštevníkom a obyvateľom mesta informácie 

o turistických, prírodných a kultúrnych zaujímavostiach mesta a okolia, o jednotlivých 

túrach v okolí mesta, ale aj o možnostiach turistiky v ostatných turistických lokalitách 

Slovenska, o využití voľného času, teda aj o kultúrnych, či športových podujatiach a 

aktivitách v meste, ale aj v blízkom okolí, o dopravnom spojení do mesta, z mesta, ale 

aj informácie o vlakových a autobusových spojoch na území Slovenska, o možnostiach 

ubytovania a stravovania v meste a okolí, o otváracích hodinách predajní a zariadení 

služieb v meste, o otváracích hodinách prírodných a kultúrnych zaujímavostí na 

Slovensku. Mestské turistické centrum sa nachádza na námestí Dr. V. Clementisa vedľa 

evanjelického kostola. Telefónne číslo je 047/5494553 a e-mailový kontakt 

knihkupectvo@tisovec.com.        

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron vzniklo v roku 2001. Jeho zakladateľmi 

boli mesto Tisovec a obce Muráň, Muránska Lehota, Muránska Huta, Pohronská 

Polhora a Michalová. Členovia partnerstva sú obce okresov Brezno, Rimavská Sobota 

a okres Revúca. Partnerstvo do svojho vzniku pracuje na princípoch CLLD/LEADER. 

Základným poslaním je rozvoj a podpora aktivít vo všetkých 14 členských obciach 

územia Muránska planina a Čierny Hron. Cieľ partnerstva je zameraný na rozvoj 

územia, zvyšovanie kvality života občanov, podpora a propagácia turizmu. Sídlo 

partnerstva je v meste Tisovec na Daxnerovej ulici 1112.  

Turistické informačné centrum v Rimavskej Sobote je členom Asociácie 

informačných centier Slovenska. Poskytuje predaj propagačných materiálov a 

reklamných predmetov, suvenírov, magnetiek, pohľadníc, kníh, máp, brožúr. Taktiež 

poskytuje informácie o podnikoch v meste, kultúrnych inštitúciách, spoločenských 

podujatiach, spolkoch, stranách, zväzoch, pamiatkach, prírodných zaujímavostiach v 

okrese, ubytovacích, stravovacích a rekreačných možnostiach, 

sprostredkovanie sprievodcovskej služby, prostredníctvom kvalifikovaných 

turistických sprievodcov, sprostredkovanie tlmočníkov. Turistické informačné centrum 

sa nachádza na Hlavnom námestí 2 v Rimavskej Sobote. Telefónne číslo do TIC je 

+421 - 47 - 562 36 45 a e-mail tic@rimavskasobota.sk.    
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Regionálna rozvojová agentúra GEMER – MALOHONT je nezisková organizácia 

nápomocná ekonomickému a sociálnemu rozvoju daného územia. Združenie vzniklo 

14.09.1994 a dňa 01.02.1995 sa slávnostne otvorila stála kancelária RRA v Rimavskej 

Sobote. RRA je členom EURORADY, Európskej asociácie rozvojových agentúr. 

Cieľmi regionálnej rozvojovej agentúry je iniciovať, koordinovať a usmerňovať 

strategické aktivity pre podporu ekonomického a sociálneho rozvoja regiónu, iniciovať 

marketingové aktivity regiónu, podporovať malých a stredných podnikateľov, 

participovať na inovatívnych programoch rozvoja ľudských zdrojov. Sídlo regionálnej 

rozvojovej agentúry je na ulici SNP 21 v Rimavskej Sobote. Telefónny číslo je +421 

047 58 111 86 a e-mailový kontakt rrars@mail.t-com.sk   

Miestna akčná skupina MALOHONT pôsobí na území 43 obcí, ktoré vzniklo v roku 

2007 spojením 3 susediach mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec - Kokavsko a 

Teplý Vrch a pripojením ďalších 4 obcí v roku 2014. Spája rôznych ľudí a subjekty s 

rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a spoločnými silami sa chcú podieľať 

na jeho rozvoji. Cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území, a to čo najlepším 

využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov. Tento cieľ chcú 

napĺňať predovšetkým na základe princípov prístupu Leader. Kancelária MAS 

MALOHONT sa nachádza na ulici Sama Vozára 154 v Hrachove.  

Kúpele Číž sa nachádzajú na južnom okraji Stredného Slovenska, pri hraniciach s 

Maďarskou republikou, v okrese Rimavská Sobota ležia v rovinatom kraji  povodia 

rieky Rimavy. Význam  kúpeľov je založený predovšetkým na prírodnej jódovej 

liečivej vode. Liečivými účinkami  vody a balneologickou hodnotou prírodných 

prameňov sa čížsky prameň zaraďuje medzi najvzácnejšie v Európe. Je najbohatší  na 

soli, jód a bróm, ktoré sa v minerálnych vodách nachádzajú zriedkavo. Kúpele sú 

zamerané na liečbu dospelých a detí pri neurologických ochoreniach, ochoreniach 

pohybového aparátu, chorôb ciev a  stavoch po ich operáciách. Čížska liečivá voda 

má  priaznivé účinky i pri liečbe sklerózy multiplex. Kúpele prešli kompletnou 

rekonštrukciou, ktorá sa týkala všetkých ubytovacích kapacít a kúpeľného parku. V 

priestore medzi hotelom Rimava a liečebným domom Milan bol postavený vodný svet 

– vonkajší bazénový komplex. Kúpele Číž sa nachádzajú v obci Číž.  

 

Okres Revúca 

V organizačnej štruktúre Mestského úradu Revúca je zahrnuté Oddelenie 

regionálneho rozvoja, ktorého zamestnanci zabezpečujú aktivity pre rozvoj mesta, 
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tvorbu strategických miestnych a regionálnych dokumentov v spojitosti s tvorbou a 

riadením projektov zameraných na všetky oblasti činnosti mesta s prioritou využívania 

dostupných grantových možností z domácich a zahraničných zdrojov. Oddelenie 

vypracovalo aj Stratégiu rozvoja cestovného ruchu mesta Revúca na roky 2017 - 2022. 

Súčasťou oddelenia je aj referát turistického informačného centra a cestovného ruchu, 

ktorý poskytuje komplexný informačno-turistický servis v oblasti poskytovania 

informácií a propagácie mesta a regiónu v záujme využitia existujúcich kapacít 

cestovného ruchu, sprístupnenia turistických aktivít a atraktivít, kultúrnych a 

športových zariadení v rámci mesta a regiónu. 

Turistické informačné centrum v Revúcej bolo zriadené začiatkom roka 2009 ako 

súčasť organizačnej štruktúry mesta z dôvodu koordinácie činností a aktivít cestovného 

ruchu v meste Revúca. Turistické informačné centrum zabezpečuje a bezplatne 

poskytuje informácie o meste a regióne, o kultúrnych, spoločenských a športových 

podujatiach osobne, telefonicky, písomne a prostredníctvom sociálnych sietí pre 

domácich a zahraničných turistov. TIC sa nachádza na ulici Muránska 18 v budove 

Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Telefónny kontakt na TIC je 058 28 515 58.   

Verejno-súkromné partnerstvo Stredný Gemer pôsobí na území regiónu Stredný 

Gemer, ktorého prevažná časť leží v okrese Revúca. Územie partnerstva tvorí 35 obcí. 

Partnerstvo vzniklo v roku 2008 a pracuje od svojho vzniku na princípoch prístupu 

LEADER. Členmi okrem obcí  sú miestni podnikatelia, neziskové organizácie, ale aj 

aktívni občania. Víziou partnerstva Stredný Gemer je rovnomerne rozvinutý jedinečný 

región, s trvalo udržateľným rastom, využívajúci potenciál miestnych zdrojov, ktorý 

má vytvorené príťažlivé a komfortné prostredie pre stabilizáciu obyvateľov, 

priťahujúce mladých ľudí k podnikaniu na vidieku. Cieľom partnerstva je zvýšiť 

konkurencieschopnosť územia a zlepšiť kvalitu života obyvateľov Stredného Gemera 

minimálne na úroveň okolitých regiónov. Kancelária partnerstva sa nachádza v obci 

Lubeník.  

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer je partnerstvo zástupcov verejného, 

súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 15 obcí a mesto 

Tornaľa). Spája ľudí a subjekty s rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a 

spoločnými silami sa chcú podieľať na jeho rozvoji. Sídlo partnerstva sa nachádza 

v obci Lenka v okrese Rimavská Sobota.   
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Rekreačný areál Predná Hora je umiestený v  Národnom parku Muránska planina. 

Základným predmetom a zameraním zariadenia je poskytovanie ubytovacích a 

reštauračných služieb, služieb v oblasti rekreácie, wellness služby - vodný a vitálny svet 

- soľná jaskyňa, rekondičné pobyty, relaxačno - rehabilitačné programy, firemné 

školenia, teambuildingy, konferencie, letné tábory a možnosti aktívneho športu v 

prekrásnej prírodnej scenérii Muránskej planiny pre domácu i zahraničnú verejnosť. 

V areáli penziónu sa taktiež nachádza koliba, hvezdáreň, športoviská a chalúpky. 

Rekreačný areál sa nachádza v obci Muráň. Telefónne číslo je 058 / 44 94 158 a e-mail 

ra@prednahora.sk.   

 

Okres Lučenec 

Mestské informačné centrum je členom asociácie informačných centier Slovenska, 

ktoré poskytuje komplexné informácie nielen pre obyvateľov Lučenca, ale aj pre 

slovenských a zahraničných návštevníkov. Mestské informačné centrum poskytuje 

informácie o : ubytovacích zariadeniach, stravovacích zariadeniach, športových a 

kultúrnych podujatiach, tipy na výlety, informácie pre turistov, prezentáciu mesta 

Lučenec. Kontakt : Radnica, Ulica Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec, telefón/fax: 

00421/47/4331513, e-mail: mic@lucenec.sk. Otváracie hodiny: pondelok - štvrtok 

08:00 - 16:00 hod. , piatok do 15:00 hod. 

Hneď po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie bolo založené neziskové 

združenie občanov pomoc vidieku. V združení pôsobia odborníci s dlhoročnými 

praktickými skúsenosťami v oblasti poľnohospodárstva a medializácie života na 

vidieku. Hlavnou náplňou činnosti združenie pomoc vidieku je: poradenská činnosť, 

projekčná činnosť, sprostredkovanie, rozhlasová relácia život na vidieku a projekčná 

činnosť. Kontakt : Pomoc vidieku - záujmové združenie občanov, Prevádzka Lučenec 

: Petófiho 29, 984 01  Lučenec. Prevádzka Bratislava: Tomášikova 50E, 831 04  

Bratislava Nové Mesto  (Koloseo) Bronislava Nyesteová (prezidentka združenia), 

telefón: 0915 879 400, e-mail: pomocvidieku@pomocvidieku.sk. 

Regionálne združenie na podporu rozvoja regiónu a cestovného ruchu. Strategickým 

cieľom Regionálneho združenia JAVOR do roku 2023 je zabezpečiť trvalo udržateľný 

rozvoj mikroregiónu, zvýšiť jeho atraktivitu a kvalitu života občanov obce 

prostredníctvom priorít a opatrení zameraných na dobudovanie infraštruktúry a rozvoj 

obcí, podporu podnikania a rozvoj zamestnanosti, ako aj rozvoj cestovného ruchu. 

Kontakt: Nám. Mieru 14, 98552 Divín, telefón: 0908 944 009, e-mail: javor@divin.sk. 
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Okres Košice-okolie 

Poslaním združenia obcí Slanského mikroregiónu je riešenie spoločných problémov 

a presadzovanie záujmov obyvateľov územia Slanského mikroregiónu v oblastiach 

rozvoja, ktoré majú regionálny a nadregionálny charakter. Aktivity združenia majú za 

cieľ: riešenie problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu, riešenie 

otázok tvorby a ochrany životného prostredia, spoluprácu pri organizovaní kultúrno - 

spoločenských akcií, spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, výmenu skúseností 

pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií obcí, cezhraničnú spoluprácu s obcami 

maďarského mikroregiónu Hegyköz. Kontakt: Obecný úrad, 044 17 Slanec, telefón:   

055 7299538, e-mail :  ocu@slanec.sk. 

Občianske združenie Green way so sídlom v Moldave nad Bodvou je právnickou 

osobou registrovanou v Slovenskej republike. Združenie bolo založené v roku 2010 s 

cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, hospodárskeho rastu, zamestnanosti 

a ochrany životného prostredia. Kontakt: Občianske združenie green way, Budulov 

167, 04501 Moldava nad Bodvou. kontaktná osoba: Rudolf Drotár, e-mail 

1: oz.greenway@gmail.com, e-mail 2: info@green-way.sk, telefón1.: +421-919-

132 824, telefón2.: +421-918-996 337, telefón3.: +421-907-811 925. 

Regionálne združenie obcí Hornád vzniklo v roku 1992 ako dobrovoľné záujmové 

združenie obcí pod pôvodným názvom Združenie obcí Mikroregión Hornád. Snaha 

spájať sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych 

oblastiach rozvoja a spoločenského života vymedzuje aktivity združenia. K hlavným 

aktivitám združenia patrí: riešenie problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

regiónu, riešenie otázok tvorby a ochrany životného prostredia, spolupráca pri 

organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí, spolupráca s mimovládnymi 

organizáciami v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a vzdelávania, výmena 

skúseností pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií obcí. Kontakt: Osloboditeľov 22, 

044 14 Čaňa, korešpondenčná adresa: Ždaňa 118, 044 11 Ždaňa, kontaktná osoba - 

predseda RZOH: Ing. Ján Kokarda, telefón: 055/698 00 21, 0903 910 140, e-mail: 

starostazdana@mail.t-com.sk.  

OZ Hýľ je nezávislým združením pôsobiacim v obci Hýľov a v jeho okolí, ktoré 

začalo svoju aktivitu dňom 19. marca 2004. Základným poslaním združenia je pôsobiť 

ako miestny iniciačný riadiaci a kontrolný orgán, ktorý v súlade s prístupom LEADER.  

Dňa 28.4.2007 OZ zorganizovalo turistický pochod pri príležitosti ktorého na Kojšovej 

holi osadili kríž, ktorý bol posvätený. Akcia bola vydarená, preto sa členovia OZ 
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rozhodli tento výstup nazvať „Na počesť Jána Pavla II.“ a realizovať ho pravidelne 

každý rok, v poslednú aprílovú sobotu, keď sa celý svet dozvedel o úmrtí Jána Pavla II. 

V roku 2009 Občianske združenie Hýľ vstúpilo do Miestnej akčnej skupiny Rudohorie 

-  pracovná a iniciatívna skupina založená za účelom vytvorenia integrovanej stratégie 

obnovy a rozvoja vidieckeho regiónu Rudohorie. Spoločným záujmom je podpora 

trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v 

prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných 

subjektov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny. 

 

Kontakt:Hýľov75 

              044 12 Nižný Klatov 

www.ozhyl.sk                                          t.č. 0905 622 858 

Okres Rožňava 

PROGRAM ROZVOJA MESTA 2015 – 2020  

 - zvýšiť počet návštevníkov mesta a zvýšiť počet prenocovaní v meste Rožňava 

 - obnova historických a kultúrnych pamiatok a dobudovanie infraštruktúry CR a 

kultúry 

 - tvorba novej ponuky a služieb v CR a ich propagácia 

Regionálna rozvojová agentúra Rožňava vznikla 1.3.1996 za účelom podpory 

hospodárskeho rozvoja gemerských okresov Rožňava a Revúca. RRA Rožňava vznikla 

ako združenie právnických osôb v zmysle Občianskeho zákonníka a je jednou z prvých 

a tým svojou pôsobnosťou najstarších agentúr v rámci IS RRA. Pretože v čase 

konštituovania RRA bol spoločný okres Rožňava a Revúca, medzi zakladajúcich 

členov patrí aj mesto Revúca. Svoju činnosť RRA v Rožňave zahájila v decembri 1996, 

po tom nasledovalo personálne a materiálne dobudovanie RRA. Praktická činnosť RRA 

začala v januári 1997. 

Cieľom činnosti RRA je podpora hospodárskeho rozvoja regiónu okresu Rožňava a 

Revúca, vytvorenie podmienok a predpokladov pre dlhodobý regionálny, ekonomický 

rozvoj, zlepšenie atraktívnosti regiónu a rozvoj spoločenských, kultúrnych hodnôt. 

RRA Rožňava je jednou z inštitúcií na úrovni okresu, ktorá sa podieľa na riešení 

naakumulovaných problémov v sociálno-ekonomickej oblasti. Navrhuje, presadzuje 

projekty zamerané na riešenie vnútorných problémov regiónu. Je koordinátorom tvorby 

a realizácie rozvojových programov a zabezpečuje synergiu štátnej správy a 

samosprávy. 
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Kontakt: Zakarpatská 19 

Rožňava 

     048 01 

https://rrarv.webnode.sk/                t.č. 058 733 1384 

 

Turisticko – informačná kancelária v Rožňave 

Otváracie hodiny 

V sezóne: 

         Pondelok – Piatok: 09:00 – 18:00 

         Sobota: 09:00- 17:00 

         Nedeľa: 12:00-17:00 

 

Mimo sezóny: 

         Pondelok-Piatok: 09:00-17:00 

        Sobota: 10:00-14:00 

        Nedeľa: zatvorené 

 

Kontakt: Námestie baníkov 32 

               048 01 Rožňava 

 

info@tikroznava.sk                   t.č. +421 948 205 226 

 

OZ Rožňava a okolie je dobrovoľným občianskym združením, ktoré začalo svoju 

činnosť 16. októbra 2003, združujúcim  záujemcov o ochranu prírody a rozvoj 

turistického ruchu v regióne Rožňavy a jej okolia. 

Jej cieľom je vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj turistického ruchu, propagácia 

Rožňavy a okolia, ochrana životného prostredia - cieľom  je iniciovať, podporovať a 

realizovať akcie na ochranu a výskum Národného parku Slovenský kras. Ďalej 

vykonávať expertnú, publikačnú a vydavateľskú činnosť, podporovať alebo priamo 

spolupracovať na vytváraní archívov a knižnice. / vytvoriť komplexné dielo o regióne 

Rožňava a okolie, usporadúvať školenia, diskusie, exkurzie, konferencie, sympóziá 

a semináre, spolupracovať s inštitúciami a organizáciami napomáhajúcimi plniť ciele 

združenia. 
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Príloha 7 Štruktúra zamestnanosti a nezamestnanosti v sledovaných okresoch 
 

 Zamestnanosť v priemere v sledovaných okresoch 

Ukazovateľ 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov 
2015 2016 2017 

Okres Lučenec 13 020 12 900 13 889 

Okres Revúca 5 231 5 405 6 566 
Okres Rimavská 
Sobota 

12 141 11 601 11 846 

Okres Košice – 
okolie 

12 491 14 508 14 595 

Okres Rožňava 9 970 10 102 10 490 
Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 

 

 Zamestnanosť v cestovnom ruchu v okrese Lučenec 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 

 Zamestnanosť v cestovnom ruchu v okrese Revúca 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 

Celkový počet podnikov 392 448 465 

Podniky cestovného ruchu 10 13 18 

Podiel podnikov cestovného ruchu 

na celkovom počte 
2,55 % 2,90 % 3,87 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
  

Ukazovateľ 2015 2016 2017 

Celkový počet podnikov 1 712 1 819 1 847 

Podniky cestovného ruchu 82 87 92 

Podiel podnikov cestovného 

ruchu na celkovom počte 
4,79 % 4,78 % 4,98 % 
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 Zamestnanosť v cestovnom ruchu v okrese Rimavská Sobota 

Ukazovateľ 
2015 2016 2017 

Celkový počet podnikov 1 026 1 336 1 396 

Podniky cestovného ruchu 59 64 66 

Podiel podnikov cestovného ruchu 

na celkovom počte 
5,75 % 4,79 % 4,72 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 
 

 Zamestnanosť v cestovnom ruchu v okrese Košice-Okolie 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 
 

 Zamestnanosť v cestovnom ruchu v okrese Rožňava 

Ukazovateľ 
2015 2016 2017 

Celkový počet podnikov 937 1 000 1 030 

Podniky cestovného ruchu 35 37 38 

Podiel podnikov cestovného ruchu na 
celkovom počte 

3,73 % 3,70 % 3,69 % 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 
  

Ukazovateľ 
2015 2016 2017 

Celkový počet podnikov 1 719 1 841 2 000 

Podniky cestovného ruchu 94 105 109 

Podiel podnikov cestovného ruchu 

na celkovom počte 
5,47 % 5,70 % 5,45 % 
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 Podiel podnikov cestovného ruchu na celkovom počte  

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 

 Vývoj nezamestnanosti okres Lučenec 

Ukazovateľ 
2015 2016 2017 

Miera evidovanej nezamestnanosti (v 
%) 

17,53 15,26 10,24 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 34 932 34 707 34 534 

Disponibilný počet uchádzačov o 
zamestnanie 

6 125 5 296 3 538 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 

 Vývoj nezamestnanosti okres Revúca 

Ukazovateľ 
2015 2016 2017 

Miera evidovanej nezamestnanosti (v 
%) 

19,97 22,60 14,88 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 19 028 18 924 18 530 

Disponibilný počet uchádzačov o 
zamestnanie 

3 800 4 276 2 757 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 
  

Ukazovateľ 

Podiel podnikov cestovného ruchu na celkovom 
počte

2015 2016 2017 

Okres Lučenec 4,79 % 4,78 % 4,98 % 

Okres Revúca 2,55 % 2,90 % 3,87 % 

Okres Rimavská 
Sobota 

5,75 % 4,79 % 4,72 % 

Okres Košice – okolie 5,47 % 5,70 % 5,45 % 

Okres Rožňava 3,73 % 3,70 % 3,69 % 
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 Vývoj nezamestnanosti okres Rimavská Sobota 

Ukazovateľ 
2015 2016 2017 

Miera evidovanej nezamestnanosti (v 
%) 

27,42 24,58 18,48 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 40 693 40 369 39 589 

Disponibilný počet uchádzačov o 
zamestnanie 

11 160 9 922 7 316 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 

 Vývoj nezamestnanosti okres Košice-okolie 

Ukazovateľ 
2015 2016 2017 

Miera evidovanej nezamestnanosti (v 
%) 

17,66 15,48 12,12 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 56 714 57 003 55 246 

Disponibilný počet uchádzačov o 
zamestnanie 

10 015 8 826 6 698 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 

 Vývoj nezamestnanosti okres Košice-okolie 

Ukazovateľ 
2015 2016 2017 

Miera evidovanej nezamestnanosti (v 
%) 

21,58 20,93 16,23 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 30 562 30 319 29 254 

Disponibilný počet uchádzačov o 
zamestnanie 

6 596 6 345 4 479 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
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 Vývoj nezamestnanosti 

Ukazovateľ 
Miera evidovanej nezamestnanosti v % 

2015 2016 2017 

Okres Lučenec 17,53 15,26 10,24 

Okres Revúca 19,97 22,60 14,88 

Okres Rimavská Sobota 27,42 24,58 18,48 

Okres Košice – okolie 17,66 15,48 12,12 

Okres Rožňava 21,58 20,93 16,23 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 

 Úroveň vzdelania v sledovaných okresoch 

OKRES 
Základné 
vzdelanie 

Stredoškolské 
vzdelanie 

Vysokoškolské 
vzdelanie 

Bez 
vzdelania 

Nezistené 

Lučenec 13 611 35 742 9 551 11 963 3 994 

Revúca 9 268 19 454 3 049 7 106 1 523 
Rimavská 
sobota 19 182 39 606 7 765 15 434 2 902 

Košice - okolie 23 188 55 119 12 043 23 937 3 940 

Rožňava 12 571 30 608 6 455 11 017 2 700 
Zdroj: Vlastné spracovanie, 2019 
 


