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ÚVOD 

 

 Hornonitriansky región cestovného ruchu patrí vďaka svojmu prekrásnemu 

a rozmanitému prírodnému i kultúrno-historickému potenciálu medzi jeden 

z najnavštevovanejších regiónov na Slovensku. Avšak všetko má svoje výhody aj 

nevýhody. Tento región je taktiež zaradený ako jeden z najznečistenejších na Slovensku. 

Môže za to veľké množstvo ťažkého priemyslu situovaného na jednom mieste. Z tohto 

dôvodu sme si za subjekt zvolili Hornonitriansky banský skanzen, ktorý v súčasnosti slúži 

ako atraktivita cestovného ruchu, pripomínajúca históriu baníctva na hornej Nitre, no na 

druhej strane práve banská činnosť je jedným z faktorov, ktorý vážne ovplyvňuje životné 

prostredie v regióne.  

 Cieľom našej práce je poukázať na fakt, že aj v takomto zaťaženom prostredí sa 

cestovný ruch rozvíja a mnohí návštevníci tento región vyhľadávajú. Ďalším cieľom je 

zvýšiť environmentálne povedomie návštevníkov v cestovnom ruchu a poukázať na vplyv 

baníctva na hornej Nitre na životné prostredie.  

 Práca je rozdelená do troch kapitol. V prvej kapitole sú opísané teoretické východiská 

skúmanej problematiky a definované pojmy používané v analytickej časti, ako potenciál, 

environmentálne zaťaženie, životné prostredie a región cestovného ruchu. Druhá kapitola 

práce je zameraná na charakterizovanie regiónu hornej Nitry, predstavenie jeho primárnej, 

sekundárnej ponuky i najväčších znečisťovateľov. Táto časť práce je taktiež zameraná na 

vyhodnotenie dotazníkového prieskumu a rozhovoru s prevádzkovateľom banského 

skanzenu. Posledná, tretia kapitola ponúka návrhy na zlepšenie informovanosti a zvýšenie 

povedomia návštevníkov banského skanzenu o environmentálnom dopade baníctva ako 

takého na región.  

 Dúfame, že výsledky našej práce rozšíria povedomie o vplyve banskej činnosti na 

životné prostredie ale zároveň nijako negatívne neovplyvnia rozvoj cestovného ruchu 

v predmetnom regióne.  
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 

 Cestovanie je čoraz viac populárnejšie medzi ľuďmi. Nejedná sa len o mladých ľudí, ale 

aj staršie generácie, ktoré veľmi radi navštevujú nové miesta, ktoré nemali možnosť 

navštíviť v čase svojej mladosti z rôznych dôvodov. Slovensko je veľmi pekná krajina 

a preto mnohí svoje putovanie začínajú práve „doma“ – vo svojej vlastnej krajine. 

Slovensko je krajina bohatá na prírodné ale i kultúrno-historické pamiatky. Každoročne sa 

na Slovensku konajú rôzne zaujímavé kultúrne či športové. Toto všetko spolu 

s infraštruktúrou predstavuje potenciál krajiny pre cestovný ruch. V tejto práci sa budeme 

venovať Hornonitrianskemu regiónu cestovného ruchu, ktorý v žiadnom z uvedených 

faktorov nezaostáva. Charakterizujeme jeho potenciál, primárnu i sekundárnu ponuku, ale 

na druhej strane aj environmentálny dopad mnohých znečisťovateľov v regióne. Ten má 

obrovský vplyv na kvalitu života v tejto oblasti. 

 

1.1 Potenciál regiónov v environmentálne zaťaženej oblasti 

 Cestovný ruch v 20. storočí zaznamenal prudký rozvoj a stal sa súčasťou života 

obyvateľstva vyspelých štátov. Koncom 20. storočia sa výrazne diferencovalo skúmanie 

cestovného ruchu, ktorý sa prejavil nielen ako ekonomický, ale aj geografický, 

sociologický, psychologický, kultúrny, zdravotný ap. fenomén, ktorý začali skúmať 

jednotlivé vedné disciplíny. Výdobytky jednej vednej disciplíny ovplyvňujú ostatné 

disciplíny. Cestovný ruch nadobudol interdisciplinárny charakter, ktorého stredobodom je 

človek a uspokojovanie jeho špecifických potrieb mimo miesta jeho trvalého bydliska 

a zvyčajne vo voľnom čase (Gúčik, 2010, s. 11). 

 Potenciál cestovného ruchu je z ekonomického hľadiska kapacita, štruktúra a využitie 

infraštruktúry cestovného ruchu. Z geografického hľadiska chápeme potenciál cestovného 

ruchu ako spôsobilosť územia poskytnúť podmienky na rozvoj cestovného ruchu, ktoré sa 

vzhľadom na pôvod delia na prírodný potenciál a potenciál vytvorený  človekom (Mariot, 

1983, In Gúčik a kol., 2004, s. 97, heslo Potenciál cestovného ruchu). V tom istom roku 

Mariot uviedol, že potenciál krajiny pre cestovný ruch sa hodnotí z aspektu 

socioekonomickej aktivity. Vzťahuje sa vždy na konkrétne, rôzne veľké územie. Vyjadruje 

spôsobilosť tohto územia poskytnúť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu (Mariot, 

1983, In Kopšo a kol., 1992, s. 33). 



6 

 

 Podľa Enviroportálu je environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona 

zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje 

závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s 

výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území kontaminovaných 

priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  

nesprávnym nakladaním s odpadom (www.enviroportal.sk). 

 Životné prostredie je súhrn materiálnych a duchovných hodnôt, v ktorých prebieha 

každodenný život človeka, t. j. to čo ho obklopuje, čo vníma, uvedomuje si a mení pre 

svoje potreby. Človek dnes už nežije v prirodzenom prírodnom prostredí, ale v umelom 

prostredí, ktoré si pomocou techniky prispôsobil. Rozlišuje obytné, pracovné a rekreačné 

prostredie. Aby sa zabezpečil trvalo udržateľný cestovný ruch, je nevyhnutná tvorba 

a ochrana životného prostredia najmä v oblastiach, kde sa cestovný ruch realizuje (Gúčik 

a kol., 2004, s. 151, heslo Životné prostredie). Enviroportál ďalej uvádza, že neľahkú 

úlohu ochrany životného prostredia riešia odborníci prostredníctvom rôznych nástrojov: od 

ochrany prírody a krajiny cez identifikovanie a spoznanie vplyvov činností na ŽP 

posudzujú ich dopady na jeho kvalitu. Uvedomujúc si prepojenie zložiek životného 

prostredia riešia integrovaným prístupom prevenciu znečisťovania týchto zložiek, 

identifikujú a hodnotia existujúce a potenciálne riziká, havárie, záťaže v ŽP a škody na ŽP. 

V oblasti priemyselnej ekológie, priamo na úrovni priemyselného, príp. iného podniku, 

vytvárajú a uplatňujú environmentálne systémy na báze dobrovoľnosti 

(www.enviroportal.sk). 

 

1.2 Regióny cestovného ruchu 

 Skupina autorov – Tvrdoň, Hamalová a Žárska, všeobecne definujú región ako základnú 

jednotku, na ktorú možno členiť priestor, pričom región predstavuje priestorovo zviazaný 

systém premenných, ktoré sú medzi sebou v silnejšej interdependencii ako iné premenné. 

Možno ho však definovať aj ako subsystém priestorového systému štátu, bohato 

štruktúrovaný celok, ktorý sa vyznačuje ekonomickými, geografickými, sociálnymi, 

kultúrnymi, historickými, národnostnými a ďalšími znakmi (Tvrdoň, Hamalová, Žárska, 

1995, In Konečná, 1999, s. 7).  

 V literatúre pojednávajúcej o problematike cestovného ruchu sa možno stretnúť 

s osobitným vymedzením pojmu región cestovného ruchu, ktorý sa chápe ako územný 
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celok vytvorený na základe podobných prírodných a civilizačných daností, 

charakteristických väzieb a znakov tak, aby sa v danom území dopad cestovného ruchu aj 

mohol prejavovať (Konečná, 1999, s. 7). Územie (obec či región) musí dokázať poskytnúť 

čo najviac informácií. Je dôležité pamätať si, že občan aj návštevník sa musí v danom 

mieste zorientovať, že musí byť jasné, kde získa informácie (Foret, Foretová, 2001, s. 38). 

Michniak taktiež uviedol, že dobrá dostupnosť regiónu prispieva k celkovej atraktivite 

územia z hľadiska jeho potenciálnych návštevníkov. Naopak slabá dostupnosť regiónu 

môže viesť k nedostatku, prípadne aj odlivu turistov do lepšie dostupných regiónov 

s podobnými podmienkami (Michniak, 2010, s. 115). 

 Podľa Gúčika je región cestovného ruchu územie, v ktorom sa vo funkčnej nadväznosti 

organizujú ekonomické a sociálne činnosti, využívajúce špecifické prvky primárnej 

a sekundárnej ponuky a ekonomické zdroje na rozvoj aktivít cestovného ruchu. Pritom má 

istý stupeň kompaktnosti z hľadiska krajiny, kultúry a histórie. Z hľadiska návštevníka je 

región cestovného ruchu identifikovateľnou územnou jednotkou, ktorá vyvíja 

marketingové aktivity na trhu, predovšetkým ponúka produkty a organizuje podporu ich 

predaja. Nemožno ho teda stotožňovať s územno-správnymi jednotkami (napr. krajmi). V 

cestovnom ruchu sú regióny rôzne veľké, od mikroregiónov - niekoľko priestorovo 

nadväzujúcich obcí, až po makroregióny - kontinenty (Gúčik a kol., 2004, s. 107, heslo 

Región cestovného ruchu). 

 V cestovnom ruchu tvorí región prirodzený celok, ktorý má z hľadiska podmienok 

rozvoja cestovného ruchu spoločné charakteristické vlastnosti odlišné od susedných území. 

Región má spĺňať tri základné predpoklady: 

- primárnu ponuku (prírodné a kultúrno-historické podmienky) v takom množstve 

a kvalite, ktorá je príťažlivá (atraktívna) a vyvoláva návštevnosť, 

- komunikačnú dostupnosť, ktorá umožňuje prístup do územia a pohyb za 

atraktivitami cestovného ruchu, 

- vybavenosť zariadeniami, ktoré umožňujú pobyt v území a využitie jeho atraktivít. 

Súhrn týchto vlastností vytvára jednotný charakter územia a určuje jeho funkčné využitie 

v cestovnom ruchu. Gúčik ďalej uviedol, že cestovný ruch sa rozvíja zvyčajne tam, kde sa 

nachádza vhodná primárna ponuka, t.j. kde sú objekty rekreačných a kultúrnych aktivít 

cestovného ruchu (Gúčik, 1997, In Cestovný ruch a regionálny rozvoj – Zborník 

z vedeckej konferencie, 2000, s. 30). 
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1.3 Metodika práce 

 V práci sa zaoberáme potenciálom environmentálne zaťaženého Hornonitrianskeho 

regiónu cestovného ruchu. Subjektom skúmania práce je potenciál cestovného ruchu, jeho 

primárna a sekundárna ponuka, ktorá bude východiskom pre skúmanie využívania 

potenciálu environmentálne zaťaženého regiónu z pohľadu nami vybraného subjektu 

cestovného ruchu v regióne. Objektom našej práce je Hornonitriansky región cestovného 

ruchu.  

 Hlavným cieľom našej práce je poukázať na fakt, že aj v takomto zaťaženom prostredí 

sa cestovný ruch rozvíja a mnohí návštevníci tento región navštevujú. Ďalším cieľom je 

zvýšiť povedomie návštevníkov v cestovnom ruchu, aký dopad má baníctvo na hornej 

Nitre na životné prostredie. 

 Pri spracovaní tejto práce využívame primárne a sekundárne zdroje informácií. 

Sekundárne zdroje získavame z odborných periodických i neperiodických publikácií 

domácich aj zahraničných autorov (Gúčik, 2004,2010; Foret a Foretová, 2001; Konečná, 

1999; Kopšo, 1992). Primárne zdroje informácií pochádzajú priamo z interných zdrojov 

Hornonitrianskeho banského skanzenu.  

 Primárne zdroje informácií potrebné k analýze návštevnosti Hornonitrianskeho 

banského skanzenu sme získali metódou opytovania využitím techniky 

pološtandardizovaného rozhovoru s prevádzkovateľom Hornonitrianskeho banského 

skanzenu (Príloha 2). Dotazníkovým zisťovaním prostredníctvom štruktúrovaného 

dotazníka (Príloha 1) sme zisťovali relevantný záujem návštevníkov v cestovnom ruchu 

o návštevu banského skanzenu. Nami vytvorený štruktúrovaný dotazník sme respondentom 

distribuovali v elektronickej forme prostredníctvom internetu a sociálnych sietí.  

 

2. ANALÝZA NÁVŠTEVNOSTI ENVIRONMENTÁLNE ZAŤAŽENEJ 

OBLASTI HORNONITRIANSKEHO REGIÓNU CESTOVNÉHO 

RUCHU 

 V analytickej časti práce podrobne charakterizujeme Hornonitriansky región cestovného 

ruchu. Uvedieme, ktoré okresy patria do predmetného regiónu. Konkrétne v ňom 

predstavíme jeho primárnu i sekundárnu ponuku a dopravnú dostupnosť. Taktiež 

predstavíme najväčších znečisťovateľov tohto regiónu a uvedieme dopad ich činnosti na 
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životné prostredie. V druhej a tretej podkapitole sa zameriame konkrétne na návštevnosť 

v Hornonitrianskom banskom skanzene, ktorý sa nachádza v predmetnom regióne. 

Skanzen je medzi návštevníkmi známy, vyhľadávaný i navštevovaný, no na druhej strane 

banská činnosť, ako taká výrazne poškodzuje životné prostredie aj v našom predmetnom 

regióne.  

 

2.1 Hornonitriansky región cestovného ruchu 

 Pod pojmom Región Hornej Nitry si ľudia často predstavia len okresy Prievidza (PD) 

a Partizánske (PE). Ak ho však vnímame z pohľadu vymedzenia regiónov cestovného 

ruchu, patria k nemu aj okresy Topoľčany (TO) a Bánovce nad Bebravou (BN). 

Hornonitriansky región cestovného ruchu sa nachádza na západe Slovenska. Je situovaný 

v Hornonitrianskej kotline. Zo všetkých strán ho obklopujú hory, severnú hranicu regiónu 

tvoria Strážovské vrchy, na severozápade sa nachádza pohorie Magura. Na východe sú to 

Kremnické vrchy a pohorie Vtáčnik, ktorý je zároveň aj najvyšším bodom tohto územia 

s nadmorskou výškou 1 346 m n. m. Pohorie Tribeč sa nachádza na juhu a z juhozápadu do 

regiónu zasahuje Považský Inovec. V regióne sa nachádzajú chránené územia a to 

konkrétne CHKO Ponitrie a CHKO Strážovské vrchy s druhým stupňom ochrany. Flóra 

i fauna je v regióne veľmi rozmanitá. Región sa nachádza v oblasti s dubovými, bukovými, 

jedľovými a smrekovými lesmi. Charakteristickým živočíšstvom v tejto oblasti sú najmä 

srnce, daniele, líšky, jazvece, diviaky, rysy, veverice, vydry, medvede, vlky, zmije, 

slepúchy, užovka stromová či dravé vtáky. Región je vhodný na vykonávanie rôznych 

turistických aktivít. Veľmi obľúbenými cieľovými miestami na pešiu turistiku pre 

začínajúcich či menej zdatných turistov sú najmä Kalvária Bojnice a Kobylince pri 

Prievidzi. Pre záujemcov o turistiku sú k dispozícií i mnohé ďalšie miesta, napríklad 

Bralova skala (825,6 m n. m.), Jančekova skala, Temešská skala (910 m n. m.), Veľký Grič 

(972 m n. m.), Rokoš (1 010 m n. m.), Biely Kameň (1 135 m n. m.) či vrch Buchlov 

(1 040 m n. m.). Pre milovníkov športových aktivít je tu k dispozícií rekreačná oblasť 

i lyžiarske stredisko Remäta. Pre milovníkov golfu je vytvorený v prievidzskom mestskom 

parku Mini Golf, no pre pokročilejších je vhodnejší golfový klub Agama v Koši. 

V Sebedraží je zriadená Račia farma a Vodný svet, ktorá je zameraná prevažne na rodiny 

s deťmi.  
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 Ako vyplýva už zo samotného názvu, región sa rozprestiera okolo horného toku rieky 

Nitry. Tá spája jeho najsevernejšie a najjužnejšie časti. Územím tohto regiónu pretekajú 

ďalšie dve rieky – Nitrica a Bebrava. Rovnobežne s tokom rieky Nitry vedú aj hlavné 

komunikačné ťahy. V regióne sa nachádza významná cesta prvej triedy. Vedie z Trenčína, 

pozdĺž Prievidze do Žiaru nad Hronom, kde sa napája na rýchlostnú cestu Nitra – Banská 

Bystrica. Na túto cestu je možné sa pripojiť zo všetkých okresných miest v predmetnom 

regióne. Cestná infraštruktúra je viac zameraná na cesty druhej triedy, ktoré sú dôkladne 

prepojené s okolitými obcami. V regióne je možné využiť aj železničnú dopravu. Výhodou 

je priamy železničný spoj z Prievidze do hlavného mesta, ktorý je vypravovaný päťkrát 

denne. Zaujímavým prvkom dopravnej infraštruktúry je nedávno zmodernizované letisko 

v Prievidzi. Jeho modernizáciou sa z obyčajného športového letiska stalo letisko 

medzinárodného významu.  

 Príručka Ministerstva hospodárstva SR uvádza, že Hornonitriansky región cestovného 

ruchu  má z pohľadu dlhodobého horizontu národný význam (Ministerstvo hospodárstva 

SR, 2005, s. 53). Dominantou celého regiónu je Bojnický zámok. Zámok patrí medzi 

najstaršie a najvýznamnejšie slovenské hrady a jeden z najkrajších v Európe. Zámok je 

národnou kultúrnou pamiatkou a múzeom. Každoročne sa na zámku konajú rôzne 

podujatia. Medzi najznámejšie patria napríklad Festival duchov a strašidiel, Rozprávky na 

zámku a Rytierske slávnosti. Zámok taktiež poskytuje možnosť svadobných obradov 

v Zlatej sále, či usporadúva koncerty vážnej hudby v Huňadyho sále. V zámockom parku 

sa nachádza 700 rokov stará Lipa kráľa Mateja a v jej neďalekom okolí je pre najmenších 

otvorený Dino Park. Neďaleko zámku sa nachádza najstaršia ZOO na Slovensku 

a múzeum praveku, ktoré je súčasťou Prepoštskej jaskyne. Bojnice sú taktiež známe 

kúpeľné mesto, ktoré vďaka kúpeľom navštevuje mnoho zahraničných návštevníkov. 

V tesnej blízkosti je situované aj termálne kúpalisko Čajka. Novinkou v Bojniciach je aj 

takzvaná „Čajka v oblakoch“. Je to vysoká železná konštrukcia, z ktorej sa môžu 

návštevníci kochať nádherným výhľadom na Bojnický zámok ale aj na Prievidzu. 

Prievidza je taktiež bohatá na kultúrne pamiatky. Nachádza sa tu Hornonitrianske múzeum, 

ktoré patrí medzi najmladšie múzeá na Slovensku. Na námestí sa nachádza Piaristický 

kostol - Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Bartolomeja, Kostol nanebovzatia Panny Márie 

a Trojičný stĺp. Ďalšou významnou pamiatkou je Hornonitriansky banský skanzen, ktorý 

návštevníkom približuje dejiny hnedouhoľného baníctva na Hornej Nitre. V okolí mesta 

Prievidza sa tiež nachádza zrúcanina krásneho hradu Sivý kameň a Kostol sv. Mikuláša v 
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Porube, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku vďaka svojmu zachovanému 

drevenému stropu. Medzi najznámejšie turistické atraktivity mesta Partizánske sa 

jednoznačne radí Hvezdáreň v Partizánskom. V okolí mesta sa nachádza Kostol Božského 

Srdca Ježišovho a Kaštieľ Šimonovany. Neďaleko Topoľčian v obci Podhradie sa 

nachádza zaujímavý Uhrovecký hrad. Významným mestom v regióne je aj staré banícke 

mesto Handlová. Mesto Prievidza i Handlová každoročne usporadúvajú banícky jarmok na 

jednom zo svojich hlavných námestí. 

 V Hornonitrianskom regióne je bohatá ponuka ubytovacích i stravovacích zariadení. 

Z ubytovacích zariadení kategórie hotel patria medzi najznámejšie Design Hotel Preuge 

(***), Hotel Squash (***), Hotel BELASSI (****), Hotel Pod Zámkom (****), AZUL 

Hotel & Restaurant Partizánske (****) a Hotel Arkádia (***). Medzi najznámejšie 

penzióny patria Penzión Relax, Penzión Benedikti a Penzión Oáza Prievidza. Najznámejšie 

chatové osady sú najmä v Bojniciach, vo Chvojnici a na Remäte. V Bojniciach sa dokonca 

nachádza aj kemping – Camping Bojnice, kde majú návštevníci možnosť ubytovania 

v chatkách či vo vlastných karavanoch, stanoch a prívesoch.  

 Oblasť Hornej Nitry je zaradená medzi oblasti Slovenska so značne narušeným 

životným prostredím na čom sa podieľala predovšetkým banská činnosť, energetický 

a chemický priemysel (Mazúrek, 2003, s.58). Táto oblasť spadá podľa environmentálnej 

regionalizácie do Ponitrianskej zaťaženej oblasti (www.enviroportal.sk). 

 Životné prostredie na Hornej Nitre je značne znečistené v dôsledku ťažkého priemyslu 

situovaného na jednom mieste. Nachádza sa tu tepelná elektráreň – Elektráreň Nováky so 

sídlom v Zemianskych Kostoľanoch, chemické závody – Novácke chemické závody 

(dnešný Fortischem) a bane – Hornonitrianske Bane Prievidza. Za najväčšieho 

znečisťovateľa sú označované Novácke chemické závody. Hlavným zdrojom znečistenia 

sú úniky ortuti. Ortuť je už sama o sebe nebezpečná a zohráva dôležitú úlohu pri výrobe 

chemikálií, medzi ktoré patrí hlavne ortuťová chlóralkalická elektrolýza, propylénoxidová 

chémia, či výroba vinylchlorid monoméru (VCM) alebo trichlóretylénu museli podstúpiť 

mnohé opatrenia. Rovnako  neprospešné sú aj hotové výrobky, ktoré NCHZ produkuje. 

Medzi najznámejšie patria hlavne polyvinylchlorid (PVC), chlórparafíny, trichlóretylén či 

samotný chlór. Ďalším znečisťovateľom je tepelná Elektráreň Nováky. Elektrárne sa 

skladajú zo štyroch blokov, ktoré spaľujú uhlie a tým vyrábajú elektrickú energiu. 

Negatívny dopad na životné prostredie má práve spaľovanie tohto uhlia, ktorým sa do 

ovzdušia dostávajú veľmi vysoké hodnoty oxidu siričitého. V environmentálnom 
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znečisťovaní tohto regiónu nezaostávajú ani bane – Hornonitrianske bane Prievidza. Bane 

sú najväčším producentom hnedého uhlia na Slovensku. Ich ročná produkcia predstavuje 

až 2,2 miliónov ton uhlia. Negatívom baní je najmä výrazná zmena zemského povrchu. Tá 

sa prejavuje vznikom ťahových a strihových deformácií. Ťahové deformácie vznikajú na 

vyšších častiach svahov v miestach, kde je maximálne horizontálne napätie. Tieto ťahy 

bývajú rovnobežné so svahom, zatiaľ čo strihové deformácie sú orientované šikmo po 

svahu. V Hornonitrianskom regióne sa za najviac porušené pohorie vplyvom zosuvov 

považuje pohorie Vtáčnik. Banská činnosť má taktiež obrovský vplyv na zmeny prúdenia 

podzemných vôd. V dôsledku odvodňovania banskými vrtmi i drenážou z vyrúbaných 

priestorov dochádza k sústavnému poklesu hladín podzemných vôd a k zániku niektorých 

prameňov. Ďalším druhom znečistenia je znečistenie povrchových vôd. Povrchové toky sú 

často znečistené vypúšťaním banských odpadových vôd. Veľmi nebezpečná pre životné 

prostredie je aj produkcia odpadov z ťažobného priemyslu. Ťažobný odpad je často 

ukladaný na odkaliskách a na odvaloch. Podnik produkuje uhoľné kaly a hlušinové odvaly. 

Uhoľné kaly sú odpadovými produktmi z mokrej úpravy uhlia. Hlušinové odvaly, alebo 

inak nazývané – haldy sú stavby, ktoré výrazne menia morfológiu terénu. Sú tvorené 

systematickým ukladaním odvalovej hlušiny na odvalisko. Hlušina je neproduktívny 

materiál, ktorý vzniká pri ťažbe. Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. si uvedomujú 

negatívny vplyv banskej činnosti na životné prostredie, preto sa aktívne podieľajú na 

minimalizovaní dopadu banskej činnosti na prírodu. 

 

2.2 Analýza a interpretácia výsledkov dotazníkového prieskumu 

 V tejto kapitole vyhodnotíme využívanie potenciálu na základe dotazníkového 

prieskumu, v ktorom zisťujeme návštevnosť Hornonitrianskeho banského skanzenu. 

Dotazník pozostával z troch typov otázok. Prvá skupina otázok bola zameraná na zistenie, 

či respondenti skanzen navštívili. Ak odpovedali kladne, pokračovali do druhej časti 

otázok. Tie boli zamerané na informácie ohľadom toho, odkiaľ sa respondenti o banskom 

skanzene dozvedeli, čo bolo motívom ich návštevy či ako boli s prehliadkou spokojní. 

Tretia skupina otázok boli demografické otázky. Prieskum sme uskutočnili 

prostredníctvom internetového dotazníka v období od decembra 2018 do marca 2019. 

Prieskumu sa zúčastnilo 186 respondentov. Z nich 134 vyplnilo dotazník správne. To 

predstavuje 72,04% návratnosť. 
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 Nášho prieskumu sa zúčastnilo 107 žien a 27 mužov. Percentuálne to predstavuje 

79,90% žien a 20,10% mužov. 

 Najviac respondentov bolo vo veku od 19 do 30 rokov a to až 90,3%, druhú najväčšiu 

skupinu tvoria respondenti do 18 rokov. Z ďalších respondentov boli 3,00% ľudia od 46 do 

55 rokov, 1,50% od 31 do 45 rokov a 0,70% nad 56 rokov.  

 Ďalším demografickým kritériom nášho prieskumu bolo miesto trvalého bydliska a to 

konkrétne kraj. Najviac respondentov pochádza z Trenčianskeho kraja a to 26,10%. Druhý 

najpočetnejší kraj je Banskobystrický. Respondenti z tohto kraja predstavujú 22,40%. 

Nezaostáva ani Žilinský kraj, ktorého respondenti predstavujú 21,60%. Výrazné percento, 

15,70%, predstavujú respondenti z Prešovského kraja. Ostatné kraje sú v zastúpení: 

Košický kraj – 6,70%, Nitriansky – 4,50%, Bratislavský a Trnavský kraj – každý po 1,50% 

respondentov.  

 Na otázku či vybrané cieľové miesto Hornonitriansky banský skanzen respondenti 

navštívili, kladne zo všetkých respondentov odpovedalo iba 14 oslovených (graf 1). 

 

Graf 1 Navštívili ste už niekedy cieľové miesto 

Áno Nie

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Našim prieskumom sme zistili, že väčšina respondentov skanzen doposiaľ ešte 

nenavštívila. Respondenti, ktorí označili, že skanzen navštívili sa v druhej otázke prevažne 
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priklonili k odpovedi, že skanzen navštívili 1 – 3 krát a to v počte 10 ľudí. Dvaja ho 

navštívili 4 -5 krát a dvaja toto miesto navštevujú pravidelne (graf 2). 

 

Graf 2 Koľkokrát ste cieľové miesto navštívili 

Ešte som cieľové miesto nenavštívil/a. 1 -3 krát.

4 - 5 krát. Toto miesto navštevujem pravidelne.

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Na otázku, s kým respondenti cieľové miesto navštívili sa najčastejšie objavuje 

odpoveď s rodinou a v rámci školského výletu. Žiadny z respondentov nenavštívil skanzen 

sám. Respondenti, ktorí označili možnosť „iné“ uviedli odpoveď – rodinní známi (graf 3). 
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Graf 3 S kým ste cieľové miesto navštívili  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sám. S partnerom /
partnerkou.

S rodinou. S priateľmi. V rámci
školského

výletu.

Iné.

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 V grafe číslo 4 môžeme vidieť reakcie respondentov na otázku, v akom období cieľové 

miesto navštívili. Návštevníci skanzenu sú v grafe rovnomerne rozdelení. Rovnaký počet 

označil odpoveď na jar, v lete aj na jeseň. Najmenej respondentov označilo, že skanzen 

navštívilo v zime.  

Graf 4 V akom období ste cieľové miesto navštívili 
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Zdroj: vlastné spracovanie 



16 

 

 Najviac respondentov sa o skanzene dozvedelo z odporúčaní známych alebo z rôznych 

internetových stránok. Traja respondenti uviedli odpoveď „iné“. V nasledujúcej otázke 

nám uviedli, že o skanzene vedia, nakoľko pochádzajú z okolia Prievidze, či Bojníc. Ako 

iný zdroj informácií nám uviedli rodičov.  

 

Graf 5 Odkiaľ ste sa o danom cieľovom mieste dozvedeli 
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Z internetu. Z odporúčaní známych. Z časopisov. Iné.

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Nasledujúca otázka bola zameraná na motív návštevy cieľového miesta. Chceli sme 

zistiť, čo viedlo respondentov k návšteve cieľového miesta. Nami navrhnuté motívy 

a odpovede respondentov sme pre lepšiu prehľadnosť usporiadali do tabuľky číslo 1. 

Najčastejšia odpoveď nie je len túžba navštíviť niečo nové a záujem respondentov 

o Hornonitriansky región a banskú činnosť, ale aj blízkosť viacerých atraktivít cestovného 

ruchu v okolí.  
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Tabuľka 1 Čo bolo motívom návštevy cieľového miesta 

Odpoveď 
Hornonitriansky banský 

skanzen 

Túžba navštíviť niečo nové. 9 

Dobré referencie známych. 2 

Blízkosť viacerých atraktivít cestovného ruchu v okolí. 4 

Záujem o Hornonitriansky región.  4 

Záujem o históriu. 3 

Súčasný stav HBP. 3 

Záujem o banskú činnosť. 4 

Iné.  1 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Posledná otázka s možnosťou výberu je zameraná na spokojnosť respondentov 

s návštevou cieľového miesta. Podľa grafu číslo 6 môžeme s určitosťou povedať, že 

respondenti sú s návštevou skanzenu veľmi spokojní. Pár respondentov uviedlo, že 

prehliadka bola priemerná a nikto sa nevyjadril, že by sa mu prehliadka nepáčila. 

 

Graf 6 Ako splnila návšteva cieľového miesta vaše očakávania 
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Zdroj: vlastné spracovanie  
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 Posledná otázka nášho dotazníka je otvorená a respondentov sa pýtame na pozitíva 

a negatíva v navštívenom cieľovom mieste. Otázka znela, aby napísali, čo sa im páčilo, 

resp. čo bolo dôvodom ich nespokojnosti. Taktiež respondenti mohli uviesť nejaký návrh 

na zlepšenie. Viacerí respondenti uvádzajú ako pozitíva najmä autentické prostredie, 

históriu, dobrý výklad v skanzene a ako pozitívum respondenti uvádzajú aj príjemný 

personál. Jeden respondent uvádza návrh na zlepšenie a to možnosť kúpenia vstupeniek 

cez internet. 

 

2.3 Analýza a interpretácia výsledkov rozhovoru s prevádzkovateľom skanzenu  

 Hornonitriansky banský skanzen baňa Cigeľ sa nachádza v dobývacom priestore bane 

Cigeľ. Jeho prevádzkovanie - činnosť zabezpečuje nezisková organizácia poskytujúca 

všeobecne prospešné služby s názvom Združenie na záchranu baníckeho dedičstva Hornej 

Nitry, n.o. Rozhovor bol uskutočnený s prevádzkovateľom banského skanzenu, pánom Ing. 

Michalom Oršulom, ktorý na tejto pozícií v skanzene pôsobí už tretí rok a to od 1. októbra 

2017 ako riaditeľ n.o. 

 Pán Ing. Oršula uviedol, že motívom zriadenia banského skanzenu bolo priblížiť 

návštevníkom dejiny hnedouhoľného baníctva na hornej Nitre. Prehliadka sa uskutočňuje 

v autentických priestoroch, kde sa snažia umožniť návštevníkom vžiť sa do pocitov 

baníkov, zachovať banícke tradície pre ďalšie generácie, ale hlavne vytvoriť dojem 

u návštevníkov, že sú aktívnymi účastníkmi výrobného procesu. 

 Propagácia skanzenu je zabezpečená pomocou webovej stránky a propagačných 

materiálov. Ako pán Ing. Oršula uviedol, sú členmi Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu (OOCR), ktorá pomáha pri propagácií skanzenu a to konkrétne propagačnými 

panelmi v Bojniciach a videoprojekciami v hotelových a reštauračných zariadeniach. 

Takisto ako spôsob propagácie berú účasť na výstavách cestovného ruchu či samotnú 

spokojnosť svojich návštevníkov.  

 Prehliadka je rozdelená na dve časti. Prvá časť prehliadky sa odohráva na povrchu, kde 

sa návštevníci privítajú, oboznámia sa s dejinami baníctva na hornej Nitre. Návštevníkom 

sú tu taktiež povedané podmienky prehliadky, či informácie o bezpečnosti na 

prehliadkovej trase. Návštevníci obdržia banícke známky, vybavia ich plášťom, prilbou, 

sebazáchranným prístrojom a osobným svietidlom. Po obdržaní tejto takzvanej výbavy 

nasleduje cesta banským vláčikom do podzemia. V druhej časti prehliadky si návštevníci 
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prezrú autentické priestory banského skanzenu, sú im priblížené jednotlivé pracovné 

činnosti a majú k dispozícií ukážku dynamických zariadení. Po podzemnej prehliadke 

návštevníkov opäť odvezie banský vláčik na povrch, kde odovzdajú výbavu 

sprevádzajúcemu. Prehliadka končí premietaním filmu o histórií a súčasnosti baníctva na 

hornej Nitre.  

 Čo sa týka samotnej prehliadky, prevádzkovateľ nechystá žiadne veľké zmeny 

v programe. Jedinou zmenou je dopĺňanie vybavenia novými exponátmi. Súčasťou ponuky 

pre návštevníkov nie je organizovanie žiadnych tematických podujatí.  

 Banský skanzen sa v rámci sprievodcovských služieb špeciálne nevenuje poskytovaniu 

informácií z environmentálnej oblasti, aj keď súčasťou prezentácie je aj negatívny vplyv 

podzemného dobývania na povrch, ako aj likvidácia týchto javov.  

 Riaditeľ uviedol, že v prípade záujmu vedia za poplatok zabezpečiť tlmočnícke služby 

počas prehliadky a to konkrétne v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. S rusky, 

poľsky a česky hovoriacimi návštevníkmi sa vedia dohodnúť aj sprievodcovia.  

 Čo sa týka počtu a štruktúry návštevníkov, v skanzene sa takáto štatistika vedie pre 

vekové skupiny detí vo veku od 6 do 15 rokov, študentov spolu s dôchodcami a ZŤP 

a dospelých návštevníkov. Pomer študentov, dôchodcov a ZŤP možno odhadnúť na 

70:20:10. Riaditeľ nám poskytol štatistické údaje za obdobie posledných štyroch rokov. 

Všeobecne možno povedať, že počet dospelých a počet vstupov neustále stúpa. Pokles 

v posledných rokoch v počte detí je spôsobený menším počtom návštevníkov ako celých 

skupín, napr. tried (tabuľka 2). Štatistické údaje o počte domácich a zahraničných 

návštevníkov v skanzene neevidujú. Podľa slov p. Oršulu, najviac zahraničných 

návštevníkov prichádza z Českej republiky. Z iných krajín to sú najmä návštevníci 

z Francúzska, Británie, Nemecka a Holandska. O návštevu skanzenu majú záujem všetky 

vekové kategórie – žiaci základných škôl, študenti stredných i vysokých škôl, dospelí aj 

veľa dôchodcov.  
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Tabuľka 2 Štatistika návštevníkov v banskom skanzene na posledné štyri roky 

                       Rok 

Návštevník 

2018 2017 2016 2015 

Dospelí 1 454 1 231 - - 

Študenti, 

dôchodcovia, 

ZŤP 

622 829 - - 

Deti 1 317 1 724 - - 

SPOLU 3 393 3 784 3 601 3 318 

Počet vstupov 211 182 170 166 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Motívy návštevníkov vedúce k návšteve skanzenu nie sú špeciálne monitorované. 

Riaditeľ však uviedol, že z jeho pohľadu najväčším ťahákom pre potenciálnych 

návštevníkov je cesta banským vláčikom do autentických priestorov v podzemí.  

 Súčasné dianie v regióne, do ktorého by sme zaradili najmä medializáciu znečistenia 

regiónu, sťažnosti občanov či plánované zatvorenie baní vraj nijako neovplyvnilo 

návštevnosť skanzenu, ani nevyvolalo záujem či otázky zo strany návštevníkov. Ako aj 

sám riaditeľ potvrdil, ľudia prídu najmä preto, lebo ich zaujíma banská činnosť či história 

baníctva.  

 Opakovaná návšteva skanzenu nie je pravidlom, ale mnohí návštevníci skanzen 

navštevujú aj opakovane. Evidencia spokojnosti návštevníkov sa v skanzene nevedie, no 

existuje kniha, do ktorej majú možnosť vyjadriť svoje pocity z prehliadky. Návštevníci 

naozaj do tejto knihy píšu a zväčša vyjadrujú svoju spokojnosť s prehliadkou.  
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3. ZHRNUTIE ZISTENÍ A NÁVRH RIEŠENÍ 

 Hornonitriansky región cestovného ruchu je návštevníkmi vyhľadávaný a obľúbený aj 

napriek nie veľmi lichotivému životnému prostrediu. Ako sme si v práci uviedli, v regióne 

sa nachádza nespočetné množstvo krásnych prírodných, kultúrno-historických pamiatok, či 

sa tu pravidelne usporadúvajú zaujímavé podujatia. Možno aj to je dôvodom, prečo mnohí 

návštevníci environmentálne zaťaženie nevnímajú. A možno ho vnímať iba nechcú. 

V práci sme si taktiež uviedli najväčších znečisťovateľov, ktorí vplývajú na kvalitu života 

a mysleli sme si, že majú aj určitý vplyv na návštevnosť v predmetnom regióne.  

 Pre našu prácu sme zvolili zaujímavé porovnanie dá sa povedať že identického 

subjektu, ktorý na jednej strane návštevníkov v cestovnom ruchu do regiónu priláka ale na 

druhej strane poukazuje na jeho činnosť, ktorá spôsobila značné znečistenie regiónu. 

Vybrali sme si Hornonitriansky banský skanzen, ktorý je v súčasnosti zriadený pre 

návštevníkov, aby im priblížil históriu hnedouhoľného baníctva na hornej Nitre, no ako 

každý dobre vie, banská činnosť značne zasahuje do životného prostredia. V práci sme 

uviedli, že spomínaným znečistením myslíme najmä zmeny zemského povrchu, ktoré 

vznikajú v dôsledku rôznych vrtov pri ťažbe uhlia, či pri banských nešťastiach.  

 Už počas absolvovania letnej praxe v TIK Prievidza sme si uvedomili, že o návštevu 

banského skanzenu má veľa návštevníkov v cestovnom ruchu záujem. Z tohto dôvodu sme 

uskutočnili dotazníkové zisťovanie medzi respondentami, ktoré však nedopadlo 

najúspešnejšie. Návratnosť dotazníkov bola pomerne vysoká, no odpovede nespĺňali naše 

predstavy. Po rozanalyzovaní jednotlivých odpovedí sme zistili, že mnoho oslovených 

skanzen ešte nenavštívilo. Preto sme sa rozhodli zrealizovať aj rozhovor 

s prevádzkovateľom banského skanzenu, aby sme zistili relevantnejšie informácie.  

 Z rozhovoru sme zistili, že návštevnosť skanzenu je naozaj pomerne vysoká na to, že sa 

nejedná o typickú atraktivitu v cestovnom ruchu. Je čímsi iná – špeciálna. Čo nás zarazilo 

bol fakt, že počas prehliadky banským vláčikom v autentických priestoroch bývalých baní 

sprievodca neinformuje návštevníkov o negatívnych dopadoch banskej činnosti na životné 

prostredie. V dnešnej dobe si myslíme, že čoraz viac nie len mladých ľudí začína 

rozmýšľať ekologickejšie. Vnímajú súčasnú nie len slovenskú, ale aj globálnu 

environmentálnu situáciu. Osobne si myslíme, že v rámci trvalo udržateľného cestovného 

ruchu by návštevníkov počas prehliadky alebo samotnej návštevy skanzenu mohli 

zaujímať aj fakty týkajúce sa environmentálneho zaťaženia v regióne. Aj nám osobne je 
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jasné, že skanzen ako taký nijako negatívne nevplýva na životné prostredie, no prehliadka 

je zameraná na banskú činnosť a tá už teda značný vplyv na životné prostredie má. Preto si 

myslíme, že by bolo vhodné poskytnúť návštevníkom relevantné informácie o deformácií 

zemského povrchu. Je to potrebné, aby sa ľudia zamysleli nad tým, aký vplyv má človek, 

v tomto prípade banská činnosť na životné prostredie a rozmýšľať nad tým, čo možno 

urobiť preto, aby sa tento vplyv minimalizoval.  

 Navrhli by sme počas prehliadky v areáli skanzenu ukázať návštevníkom miesta, ktoré 

sú banskou činnosťou znehodnotené a upozorniť ich aj na tieto fakty. Ak by nebolo možné 

tieto priestory návštevníkom ukázať, nakoľko by mala byť akýmsi spôsobom ohrozená ich 

bezpečnosť navrhli by sme zaradiť aspoň do sprievodcom používanej prezentácie priložiť 

pár strán, v ktorých na túto skutočnosť návštevníkov upozorní a informuje ich o tom. 

Druhým návrhom by bolo po skončení prehliadky na povrchu návštevníkov usadiť a pustiť 

im krátky – pár minútový film, v ktorom budú tieto environmentálne skutočnosti 

spomenuté a ukázané. Z nášho pohľadu by bolo zaujímavé sledovať reakcie návštevníkov 

po zistení, ako banská činnosť vplýva na zemský povrch, nakoľko si myslíme, že mnohí 

návštevníci o týchto skutočnostiach nemajú žiadne informácie.  
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ZÁVER 

 Čoraz viac ľudí cestuje, aby spoznalo krásy Slovenska i zaujímavé atraktivity 

cestovného ruchu v zahraničí. Región hornej Nitry je návštevníkmi veľmi vyhľadávaný. 

Nejedná sa len o domácich návštevníkov, ale aj o návštevníkov zo zahraničia. Dôvodom je 

nádherná príroda a množstvo kultúrno-historických pamiatok. Ďalšou výhodou je blízkosť 

viacerých atraktivít v cestovnom ruchu, nakoľko sa jedná o pomerne malý región 

s bohatou históriou a prírodou. Čo si však mnohí neuvedomujú je fakt, že tento región je 

značne znečistený. Za znečistenie v tomto regióne môžu mnohé veľké podniky. Medzi 

tieto podniky patria aj bane, ktoré svojou činnosťou výrazne deformujú zemský povrch, 

znečisťujú podzemné i povrchové vody a znečisťujú okolitú prírodu enormnou tvorbou 

odpadov. Okrem toho v poslednom období sa často hovorí o nutnosti ukončenia ťažby 

hnedého uhlia v tomto regióne práve z dôvodu negatívnych vplyvov na životné prostredie.  

 Cieľom našej práce bolo na jednej strane zistiť záujem o banskú činnosť medzi 

účastníkmi cestovného ruchu na základe návštevnosti banského skanzenu a následne zistiť, 

či sú návštevníci počas prehliadky informovaní o negatívnom dopade baníctva na životné 

prostredie a jeho možnej minimalizácií.  

 Dotazníkovým zisťovaním sme zistili, že mnohí oslovení respondenti banský skanzen 

ešte nenavštívili. Preto sme sa rozhodli doplniť informácie o návštevnosti i o dopade na 

životné prostredie z rozhovoru s riaditeľom skanzenu. Ostali sme prekvapení, že nakoľko 

sa jedná o skanzen v banskom prostredí, sprievodca počas prehliadky neinformuje 

návštevníkov o dopade baníctva na životné prostredie v regióne.  

 Našim návrhom by bolo zahrnúť do prehliadky skanzenu aj informácie o negatívnom 

dopade banskej činnosti na životné prostredie a možnostiach jeho eliminácie a to 

prostredníctvom krátkeho filmu alebo videa po skončení prehliadky. Ak by samozrejme 

bolo možné, návštevníkom by sa toto znečistenie mohlo aj reálne ukázať. Myslíme si, že 

mnohí návštevníci ani len netušia aký vplyv má banská činnosť na životné prostredie. 

Z nášho pohľadu by bolo možno zaujímavé návštevníkov o tomto informovať a sledovať 

ich reakcie.  

 Zrealizovaním nášho návrhu by sa mohlo zvýšiť povedomie o ochrane životného 

prostredia medzi návštevníkmi. Dôvodom nie je, aby návštevník miesto už nenavštívil, ale 

fakt, aby sa zamyslel nad vážnosťou súčasnej situácie v regióne a vnímal prostredie 
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v ktorom sa pohybuje ako jeden celok, v ktorom jednotlivé činnosti navzájom súvisia. 

Cestovný ruch môže byť tiež jednou z ciest, ktorá napomôže zvýšeniu environmentálneho 

povedomia medzi občanmi a tým prispeje aj k zlepšeniu súčasného stavu.  
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PRÍLOHY 

Príloha 1 Vzor štruktúrovaného dotazníka 

Návštevnosť Hornonitrianskeho banského skanzenu 
 

Milí respondenti, 

volám sa Lenka Hraňová. Som študentkou tretieho ročníka na Ekonomickej fakulte 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študujem odbor cestovný ruch a spracovávam 

Študentskú vedeckú aktivitu na tému "Dva pohľady na environmentálne zaťaženú oblasť 

Hornonitrianskeho regiónu cestovného ruchu." 

Jedným z cieľov práce je analyzovať súčasný stav využívania potenciálu 

Hornonitrianskeho regiónu na základe analýzy návštevnosti Hornonitrianskeho banského 

skanzenu. Uisťujem Vás, že všetky získané údaje budú použité výlučne v analytickej časti 

mojej práce. 

Vopred Vám ďakujem za Váš čas a Vaše odpovede.  

1. Navštívili ste už niekedy Hornonitriansky banský skanzen?  

 

 Áno. 

 Nie. 

 

2. Koľkokrát ste Hornonitriansky banský skanzen navštívili?  

 

 Ešte som skanzen nenavštívil/a. 

 1 - 3 krát. 

 4 -5 krát. 

 Toto miesto navštevujem pravidelne. 

Ak ste uviedli, že ste Hornonitriansky banský skanzen 

nenavštívili, vyplňte prosím už len demografické údaje na konci 

dotazníka. Ďakujem. 
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3. S kým ste Hornonitriansky banský skanzen navštívili? 

 

 
 

 

4. V akom období ste Hornonitriansky banský skanzen navštívili?  

 

 Na jar. 

 V lete. 

 Na jeseň. 

 V zime. 

5. Odkiaľ ste sa o Hornonitrianskom banskom skanzene dozvedeli?  

 

6. Čo bolo motívom návštevy Hornonitrianskeho banského skanzenu? (Čo Vás viedlo 

k tomu, aby ste Hornonitriansky banský skanzen navštívili?)  

 Túžba navštíviť niečo nové. 

 Dobré referencie známych. 

 Blízkosť viacerých atraktivít cestovného ruchu v okolí. 

 Záujem o Hornonitriansky región. 

 Záujem o históriu. 

 Súčasný stav Hornonitrianskych baní. 

 Záujem o banskú činnosť. 

 Iné:  

 

 

  Sám. 

  S partnerom / partnerkou. 

  S rodinou. 

  S priateľmi. 

  V rámci školského výletu. 

  Iné:   

  Z internetu. 

  Z cestovných kancelárií / cestovných agentúr. 

  Z odporúčaní známych. 

  Z časopisov. 

  Iné:   
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7. Ako splnila návšteva Hornonitrianskeho banského skanzenu Vaše 

očakávania?  

 Bol/a som veľmi spokojná. 

 Prehliadka bola priemerná. 

 Návšteva nesplnila moje očakávania. 

 

8. Napíšte, čo sa Vám páčilo, resp. čo bolo dôvodom Vašej 

nespokojnosti a uveďte návrh na zlepšenie. 

 

 

Demografické údaje 
 

9. Vaše pohlavie: 

 

 žena  

muž 

10. Váš vek: 

 

 do 18 rokov 

 19 - 30 rokov 

 31 - 45 rokov  

46 - 55 rokov 

nad 56 rokov 
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11. Miesto Vášho trvalého bydliska (kraj):  

 

 Banskobystrický 

 Bratislavský 

 Nitriansky 

 Košický 

 Prešovský 

 Trenčiansky 

 Trnavský  

Žilinský 

Ďakujem za Vaše odpovede. 
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Príloha 2 Vzor pološtandardizovaného rozhovoru 

 Vážený pán Ing. Michal Oršula, 

 

 volám sa Lenka Hraňová. Som študentkou tretieho ročníka na Ekonomickej fakulte 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študujem odbor cestovný ruch. Témou mojej 

bakalárskej  práce je "Využívanie potenciálu Hornonitrianskeho regiónu cestovného ruchu 

na príklade vybraných subjektov". Ďalej spracovávam Študentskú vedeckú aktivitu na 

tému „Dva pohľady na environmentálne zaťaženú oblasť Hornonitrianskeho regiónu 

cestovného ruchu.“ 

 

 Jedným z cieľov mojich prác je analyzovať súčasný stav využívania potenciálu 

Hornonitrianskeho regiónu na základe analýzy návštevnosti Hornonitrianskeho banského 

skanzenu. Uisťujem Vás, že všetky získané údaje budú použité výlučne na spracovanie 

analytickej časti týchto prác. 

 

 Vopred Vám ďakujem za Váš čas a Vaše odpovede. 

 

1. Koľko rokov pôsobíte vo Vašej pracovnej pozícií v skanzene? 

2. Aký bol motív zriadenia banského skanzenu? 

3. Ako je zabezpečená propagácia skanzenu? 

4. Aký je program prehliadky skanzenu? 

5. Plánujete v blízkej budúcnosti zmeny v ponuke (rozšírenie prehliadky, premietanie 

filmov, environmentálne prezentácie..)? 

6. Je súčasťou ponuky pre návštevníkov aj organizovanie tematických podujatí?  

7. Sú v rámci sprievodcovských služieb poskytované aj informácie z environmentálnej 

oblasti (vplyv banskej činnosti na okolie a jeho eliminácie – opatrenia pre zlepšenie 

stavu, environmentálna výchova)? 

8. V akých jazykových mutáciách ponúkate sprievodcovské služby? 

9. Vediete štatistiku týkajúcu sa počtu a štruktúry návštevníkov? 

10. Aký je podiel zahraničných návštevníkov? 

11. Ktoré vekové kategórie návštevníkov majú najväčší záujem o prehliadky? 
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12. Monitorovali ste motívy návštevníkov vedúce k návšteve skanzenu? Ak áno, ktorý 

motív prevažoval? 

13. Ovplyvnilo súčasné dianie v regióne (medializácia znečistenia regiónu, sťažnosti 

občanom, plánované zatvorenie baní..) samotnú návštevnosť skanzenu? 

14. Vyvolalo súčasné dianie v regióne (medializácia znečistenia regiónu, sťažnosti 

občanom, plánované zatvorenie baní..) záujem/otázky zo strany návštevníkov? 

15. Navštevujú ľudia skanzen opakovane? 

16. Vediete evidenciu spokojnosti návštevníkov? 


