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ÚVOD 
 

 
Ak Váš hotel históriou dýcha a roky sú jeho pýcha, ak jeho múry príbeh rozpovedia, čo ľudia už len 

dopovedia. Ak hostia prežijú noc, na ktorú sa nezabúda a noblesa mu rokmi neubúda… Ak ducha 

tradície chcete v úcte mať a dedičstvo našich otcov zachovať, tak svetu spolu naše brány otvorme  

a ako prúty Svätoplukove nezlomí sa jedno vo dvoje. Tak Vás do svojej tône odo dneška pozývajú 

Historické Hotely Slovenska. 

 
 

Historické hotely sú objekty cestovného ruchu, ktoré ponúkajú ubytovanie pre 

svojich hostí v budovách s historickou hodnotou. Ide o kaštiele, kúrie, resp. iné 

historické objekty, kde je základom dlhodobá história spojená s ubytovaním vysokej 

kvality. Za účelom spojiť tieto subjekty vznikajú vo svete a aj na Slovensku asociácie, 

ktoré ich združujú a zastupujú ich spoločné záujmy.  

Cieľom práce je preskúmať činnosť asociácie Historické hotely Slovenska, 

asociácie Heritage Hotels of Europe a predstaviť Hotel Elizabeth ako príklad 

úspešného historického hotela na Slovensku. V práci využívame výsledky primárneho 

prieskumu, realizovaného metódou opytovania technikou rozhovoru s prezidentom 

asociácie Historické hotely Slovenska a asociácie Heritage Hotels of Europe PhDr. 

Jánom Svobodom, PhD. Rozhovor sme uskutočnili osobne v hoteli Elizabeth**** 

v Trenčíne. Zamerali sme sa na činnosť asociácií Historické hotely Slovenska 

a Heritage Hotels of Europe. Zistili sme, že asociácia Historické hotely Slovenska, 

zjednocuje členov historických hotelov, ktorých poslaním je okrem zachovania 

tradícií, sprostredkovania nezabudnuteľného zážitku aj poskytovanie kvalitných 

ubytovacích služieb s nimi súvisiacich a zároveň zabezpečuje členstvo aj 

celoeurópskej sieti hotelov, v asociácií Heritage Hotels of Europe. 

 

  



4 
 

1. Historické hotely na Slovensku  
 

Historické hotely Slovenska je marketingová asociácia, ktorá združuje hotely 

nachádzajúce sa v budovách s historickou hodnotou, zámkoch a kaštieľoch na území 

Slovenska. Jej cieľom je združiť objekty s bohatou históriou architektúry, tradíciami 

a zachytiť sprostredkovať tak kultúru slovenského národa.  

Cieľom asociácie je: 

- zachovanie historických, tradičných a kultúrnych hodnôt; 

- poskytovanie kvalitných služieb pre návštevníkov, ktorí oceňujú ducha 

histórie a tradičnú slovenskú pohostinnosť; 

- sprostredkovanie nevšedného zážitku, 

- zviditeľnenie svojich členov medzi širokou domácou verejnosťou a 

prostredníctvom členstva v Heritage Hotels of Europe i v zahraničí.  

Historické hotely Slovenska sú členom celoeurópskej Asociácie Heritage Hotels of 

Europe, ktorá spája viac než 600 historických hotelov z 20 európskych krajín 

(www.historickehotelyslovenska.sk, 2019).  

Asociácia Historické hotely Slovenska vznikla v roku 2009. Pôvodným cieľom 

bolo spojiť špecifické ubytovacie zariadenia, ktoré majú rovnaké problémy, 

vychádzajúce práve z ich špecifík. Tie vyplývajú z historického potenciálu budov, 

v ktorých sa nachádzajú (komunikácia s pamiatkovým úradom, vlastný príbeh každej 

budovy, rovnaké problémy týkajúce sa zachovania historického a kultúrneho 

dedičstva ap.) 

Historické hotely Slovenska združujú unikátnu kolekciu historických hotelov na 

Slovensku. Poslaním je nielen poskytovanie kvalitného, komfortného ubytovania a 

osobného servisu, ale aj spojenie pobytu s príjemnými emóciami, ktoré sa viažu k 

svadbám, pobytom s motiváciou využitia wellness služieb, gastronomickým zážitkom 

alebo romantickými chvíľami strávenými v hotelových zariadeniach (Informačná 

brožúra Historické hotely Slovenska, 2018).  

Asociácia Historické hotely Slovenska má v súčasnosti (stav k 01. 03. 2019) 18 

členov. Sú nimi Palace Art Hotel Pezinok****, Boutique hotel Hviezdoslav****, 

Hotel Národný Dom***, Zuckmann Villa***, Arcadia Boutique Hotel****, Hotel 

Château Béla, Hotel Elizabeth****, Hotel Most Slávy***, Grandhotel Praha****, 

Grandhotel Starý Smokovec****, Kaštieľ Mojmírovce****, Castel Pension a 

Restaurant***, Zámocký hotel**** Galicia Nueva, Château Gbeľany****, Kaštieľ 

http://www.historickehotelyslovenska.sk/
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Péchy, Lovecký Dom & Park***, Hotel Villa Nečas****, Hotel Mikulášska chata 

Jasná***, Hotel The Grand Vígľaš****. Poslednými členmi, ktorí vstúpili do 

asociácie, sú Hotel Boutque Arcadia**** v Bratislave, hotel v Pezinku, ktorý budú 

ešte len otvárať a hotel Vígľaš. Očakávaným novým členom je kaštieľ vo Voderadoch 

medzi Bratislavou a Trnavou (www.historickehotelyslovenska.sk, 2019). 

Členské hotely sú rozdelené podľa zamerania a podľa typu budovy. Podľa 

zamerania ide o hotely zamerané na: 

- golf, 

- víno a gastronómiu, 

- romantickú svadbu, 

- poľovačku a jazdectvo, 

- konferencie, 

- kúpele a wellness, 

- históriu, 

- lyžovanie a turistiku. 

Podľa typu budovy ide o hotely nachádzajúce sa v: 

- kaštieli,  

- historickej budove, 

- chate, 

- meštianskom dome.  

Každý hotel je špecifický. Najmenší hotel, ktorý je členom asociácie, má len 5 

izieb, avšak vyznačuje sa svojou noblesou a krásou. Najväčšie sú hotely, lokalizované 

v Tatrách. Zaujímavým je hotel Mikulášska chata, ktorá dokonale reprezentuje horskú 

architektúru. Každý z členských hotelov má svoj vlastný príbeh, ktorý návštevníka 

očarí. Hotel, ktorý chce vstúpiť do asociácie, musí spĺňať určité kritériá.  

Základným kritériom je historický potenciál objektu, v ktorom sa nachádza. Jeho 

vek musí byť minimálne 50 rokov a môže ísť o stredoveký hrad, zámok, ale aj o 

pánsky dom, či mestský palác. Po poslaní žiadosti o prijatie, prebieha proces prijatia, 

ktorý spočíva v návšteve hotela hodnotiacou komisiou a posúdenie splnenia 

požiadaviek a podmienok na prijatie. Hotel by mal prostredníctvom svojich 

distribučných kanálov prezentovať históriu hotela, napríklad dobové fotografie. 

Okrem toho sa posudzuje aj hodnotenie hostí na rôznych internetových portáloch 

(napr. Tripadvisor, Booking, Facebook, Google). Na záver hlasujú o prijatí, resp. 

http://www.historickehotelyslovenska.sk/
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neprijatí všetci členovia asociácie. Počas fungovania sa stalo, že asociácia na základe 

nesplnenia kritérií neprijala hotel za člena. Dôvody boli rôzne, hotely napríklad 

nesplnili štandardy kvality (overované mystery shoppingom), odmietnuté boli 

z geografického hľadiska (v danom cieľovom mieste už bol lokalizovaný jeden alebo 

viac členských subjektov) alebo im chýbal historický potenciál (rozhovor).  

 

2. Činnosť asociácie Historické hotely Slovenska  
 

Medzi hlavné výhody členstva v asociácii Historické hotely Slovenska patrí 

spoločný marketing (informačná brožúra, webová stránka, organizovanie podujatí aj 

pre zahraničných potenciálnych hostí a touroperátorov, účasť na svadobných 

veľtrhoch ap.). Na online marketing, facebook a google kampane využíva asociácia 

špecializovanú marketingovú agentúru. Benefitom pre členov asociácie je spoločná 

prezentácia ubytovacích zariadení na špecializovaných zahraničných veľtrhoch 

cestovného ruchu, na ktorých sa nezúčastňuje ani štát. Sú to napríklad svadobné 

veľtrhy, keďže väčšina členských hotelov sa zameriava na svadby, ďalej 

špecializované veľtrhy zamerané na wellness alebo seniorov. Na nich asociácia 

zastupuje úlohu štátu, pretože prezentuje nielen členské zariadenia, ale aj Slovensko 

ako cieľové miesto cestovného ruchu.  

Okrem toho asociácia minimálne dvakrát do roka organizuje školenia pre 

zamestnancov členských hotelov, zamerané na zvýšenie vzdelania a zlepšenia služieb 

pre recepciu, ubytovací úsek, úsek hotelových izie, úsek F&B, šéfkuchárov ap. 

Členovia sa stretávajú minimálne dvakrát do roka, kde pomocou networkingu
1
 

komunikujú spoločné témy, najmä spoločnú cieľovú skupinu hostí. Pre hostí je to, že 

hotely patria do jednej asociácie, pridanou hodnotou. Marketéri jednotlivých hotelov 

chápu, aké dôležité je aktívne pracovať so značkou Historické hotely Slovenska a 

využiť to vo svoj prospech. Každé zariadenie je špecifické, či už svojou lokalitou, 

veľkosťou, zameraním, každý hotel ponúka iné služby. Jednou z aktivít asociácie je 

tematická marketingová kampaň. Napríklad v minulosti prebehla kampaň 

s podtitulom Návrat do minulosti. Zameranie hotelov sa prispôsobuje konkrétnej 

cieľovej skupine: napr. veterán klubom, ktoré zaradili Slovensko na svoje mapy 

a organizovali v historických hoteloch medzinárodné podujatia, cestovateľom 

vyhľadávajúcim pamiatky. Raz ročne robí asociácia súťaž pre členov a v prípade, ak 

                                                        
1 Networking – tvorenie, budovanie siete; pripojenie do siete. 
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je hotel proaktívny, získa ocenenie, ktoré pre hotel znamená prestíž. Hotel štandardne 

zastupuje buď majiteľ, alebo riaditeľ hotela. Členovia asociácie sa stretávajú dvakrát 

ročne na zasadnutiach a medzitým na školeniach organizovaných asociáciou. 

Predmetom pravidelných stretnutí je marketingový komunikačný plán, plán školení, 

plán výstav a riešenie vzniknutých problémov členov a asociácie. Asociácia neustále 

robí akvizičnú činnosť
2
, pomocou ktorej rozširuje svoju základňu. V roku 2019 sa 

očakáva konanie veľkého organizovaného podujatia pri príležitosti 10. výročia 

založenia asociácie.  

Činnosť asociácie je financovaná z členských príspevkov a od marketingových 

partnerov. Členské poplatky závisia od kapacity hotela, počtu izieb. Pre najväčšie 

hotely s počtom viac ako 40 izieb sa ročný poplatok pohybuje okolo 2000 eur. V tejto 

cene je umiestnenie hotela v tlačovej brožúre, distribuovanej na všetkých veľtrhoch 

cestovného ruchu, na webovej stránke Historické hotely Slovenska a Historické 

hotely Európy, prístup do rezervovacieho systému slovenskej asociácie s preklikom 

na európsku asociáciu. Členské subjekty si však musia uvedomiť, že ich úlohou je 

podieľať sa na spoločnej propagácii a potom záleží na ich šikovnosti, do akej miery 

využijú značku Historické hotely Slovenska a Historické hotely Európy.  

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít asociácie je tvorba a budovanie vernostného 

programu. Členovia sa spojili a ponúkajú svojim hosťom výhody vernostného 

programu Historické hotely Slovenska. Karta, ktorá je jeho súčasťou, oprávňuje 

držiteľa dostať zľavu z ubytovacích služieb a pobytových balíčkov vo všetkých 

členských hoteloch asociácie. Držitelia tejto karty sú pravidelne informovaní aj o 

iných exkluzívnych výhodách. Držiteľ môže byť ako domáci, tak aj zahraničný hosť, 

ktorý sa ubytuje v ktoromkoľvek členskom hoteli. Vernostný program je vyjadrením 

vďačnosti hotelov za dôveru hostí a motivačným faktorom pre ďalšiu návštevu 

(www.historickehotelyslovenska.sk, 2019).  

Súčasťou ponuky asociácie Historické hotely Slovenska je aj poskytovanie 

darčekových poukážok. Ich obsahom je wellness pobyt v niektorom z 15 členských 

hotelov asociácie. Darčekové poukážky je možné zakúpiť v e-shope a obdarovaný si 

môže sám vybrať, do ktorého hotela by chcel ísť. V ponuke sú tri varianty v hodnote 

                                                        
2

 Akvizícia – nadobudnutie veci; novovzniknutá osoba; nadobudnutie; v marketingu: získavanie 

zákazníkov osobným kontaktom (návštevou, ochutnávkou, rokovaním a pod.); v súvislosti 

s nadobudnutím cudzích podnikov: zlúčenie podnikov, nákup významného alebo 100% majetkového 

podielu jedným podnikom v inom podniku (bez jeho zániku). 

http://www.historickehotelyslovenska.sk/
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50, 100 a 200 euro. Darčekové poukážky sa vzťahujú na pobytové balíčky 

a ubytovacie služby (www.historickehotelyslovenska.sk, 2019).   

Podľa prezidenta asociácie Historické hotely Slovenska je problémom vo 

fungovaní asociácie slabé povedomie zahraničných návštevníkov o kvalite 

poskytovaných služieb v slovenskom hotelierstve, ktoré je na vysokej úrovni. V rámci 

fungovania vidí nedostatky v komunikácií s ostatnými členmi, bariéry v legislatíve a 

v komunikácii s pamiatkovým úradom. Medzi asociáciou a členmi je potrebné 

posilniť komunikáciu, a to najmä v prípade zlepšenia marketingových aktivít a väčšej 

propagácii podujatí, ktoré sa v hoteloch konajú. Na slovenskom trhu je vzhľadom 

na jeho potenciál veľmi málo historických hotelov. Na Slovensku sa takmer v každej 

obci nachádza kaštieľ alebo objekt, ktorý má v tomto smere budúcnosť. Investorov je 

málo, preto nie je situácia taká, ako by mohla byť. Záujem o historické hotely je 

v zahraničí evidentný, o čom svedčí úspech asociácie na zahraničných výstavách. 

Problémom je však slabá hrdosť Slovákov na svoju históriu a historické objekty, ktoré 

sa na území krajiny nachádzajú. 

 

3. Asociácia Heritage Hotels of Europe a jej činnosť 
 

Asociácia Heritage Hotels of Europe je asociácia, ktorá pokrýva činnosť 

európskych asociácií historických hotelov. Každý hotel, ktorý vo svojej krajine vstúpi 

do asociácie historických hotelov, sa automaticky stáva členom Heritage Hotels of 

Europe. Zakladajúcimi asociáciami európskej boli slovenská, maďarská a rakúska 

asociácia historických hotelov. Posledný člen, ktorý vstúpil do asociácie je Asociácia 

historických hotelov Litvy. Do budúcna sa predpokladá vstup Asociácie historických 

hotelov Nórska a Dánska.  

Heritage Hotels of Europe spája hotelové asociácie viacerých európskych krajín za 

účelom predstaviť luxusné a historické hotely Európy pod jednou značkou. 

V portfóliu asociácie sa nachádzajú objekty ako historické hrady, pevnosti, kaštiele, 

vidiecke domy, ale aj paláce a mestské zámky v rôznych európskych krajinách. 

Každý členský hotel má svoj vlastný príbeh, históriu, legendu. Pohostinnosť uzatvára 

jedinečné spomienky na navštívený hotel. Európska asociácia historických hotelov je 

súborom kvalitných služieb, poskytovaných historickými hotelmi. Cieľom asociácie 

je: 

- zachovanie kultúrneho a historického dedičstva, 

http://www.historickehotelyslovenska.sk/
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- ponuka tradičných luxusných hotelov v historických objektoch (hrady, 

opevnenia, kaštiele, vidiecke domy, paláce ap.), 

- zachovanie autenticity, jedinečnej atmosféry a kvalitných služieb vo všetkých 

hoteloch, 

- poskytnutie pohostinnosti všetkým návštevníkom historických hotelov 

(www.heritagehotelsofeurope.com, 2019).  

Členmi Heritage Hotels of Europe sú historické hotely v Rakúsku, Chorvátsku, 

Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Portugalsku, na Slovensku, v 

Slovinsku, Švajčiarsku. 

Historické hotely sú rozdelené do skupín podľa toho, na ktoré aktivity sa 

špecializujú. Ide o hotely so zameraním na svadby, beauty & wellness, golf, zimné 

športy, motorky a semináre. Najviac zastúpenými sú historické objekty v Rakúsku 

(brožúra Schlosshotels Herrenhäuser, Kraftplätze, wo das besondere Tradition hat, 

2016).  

Asociácia každoročne usporadúva súťaž Heritage Hotels of Europe Awards, kde sa 

oceňujú najlepšie hotely v kategórii. Hlasovanie sa spúšťa v apríli a uzávierka je 

v septembri. Na slávnostnom vyhlasovaní v októbri sa určia výhercovia. Súťaž 

prebieha v siedmych kategóriách a v prvom kole sa hlasuje na internete. Hlasovať 

môže ktokoľvek z verejnosti. Hlasovanie je rozdelené do troch častí. V prvom kole 

hlasuje verejnosť, ktorá nominuje hotel. Následne na rad prichádza hodnotiaca 

odborná komisia zložená zo siedmych členov, ktorí individuálne a nezávisle hodnotia 

vybrané hotely. Tretia časť hodnotenia zohľadňuje recenzie na portáloch TripAdvisor, 

Booking.   

Prehľad výsledok v súťaži v členení na jednotlivé kategórie zobrazuje tabuľka 1. 

Tabuľka 1 Kategórie a výsledky súťaže Heritage Hotels of Europe Awards (2018) 

Kategórie Víťazné hotely Lokalizácia 

Dedičstvo a dizajn Château Gbeľany**** Gbeľany, Slovensko 

Dedičstvo a wellness Grandhotel Praha****  Tatranská Lomnica, 

Slovensko 

Dedičstvo a gastronómia Strasserwirt**** 

Herrenansitz zu Tirol,  

Strassen, Rakúsko 

Dedičstvo a pohostinnosť Romantik Hotel Gmachl****  Elixhausen, Rakúsko, 

Zdroj: Zdroj: www.heritagehotelsofeurope.com, 2019 
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Tabuľka 1 Pokračovanie 

Dedičstvo a kultúra Hotel Schloss Leopoldskron,  Salzburg, Rakúsko, 

Dedičstvo a romantika Hotel Château Béla Belá, Slovensko, 

Hostiteľ roka Prónay Castle  Alsópetény, Maďarsko 

Zdroj: www.heritagehotelsofeurope.com, 2019 

   
Prezident Heritage Hotels of Europe, ktorý je zároveň prezidentom slovenskej 

asociácie v rozhovore uviedol, že vidí v európskej asociácii a medzi zahraničnými 

potenciálnymi návštevníkmi problém v neznalosti Slovenska v zahraničí. Za problém 

považuje absenciu propagácie krajiny na štátnej úrovni, pretože neexistuje žiadna 

organizácia cestovného ruchu na národnej úrovni, ktorá by krajinu prezentovala ako 

cieľové miesto cestovného ruchu vo vzťahu k zahraničiu. Aktuálne marketingové 

aktivity zodpovedného subjektu, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby, 

nepovažuje za dostatočné. Zahraničný návštevník má tak nejasnú predstavu o krajine 

a v niektorých prípadoch sa bojí pred príchodom na Slovensko o svoju bezpečnosť. 

Do budúcna predpokladá prehĺbenie vzájomnej akceptácie vernostného programu či 

zľavové karty v rámci Európy. Tieto výhody sa už budú vzťahovať na pomerne veľký 

počet jedinečných ubytovacích zariadení.  

 

4. Hotel Elizabeth ako príklad historického hotela  
  

Hotel Elizabeth**** je historický hotel, ktorý sa nachádza v centre mesta Trenčín, 

priamo pod stredovekým Trenčianskym hradom. Hotel je členom marketingovej 

asociácie Historické hotely Slovenska a Európske historické hotely. Pred viac ako 100 

rokmi ho dal vybudovať barón Armin Popper a svoju prevádzku začal v roku 1902. 

Hotel nesie názov na počesť cisárovnej Alžbety, manželky cisára Františka Jozefa I. 

Od roku 2006 je hotel vo vlastníctve slovenskej spoločnosti a poslednou 

rekonštrukciou prešiel v rokoch 2010 - 2012, kedy bol zatvorený a následne opäť 

otvorený v súčasnej podobe. Náročná rekonštrukcia hotela ešte viac zvýraznila 

pôvodnú krásu secesného štýlu (www.hotelelizabeth.sk, 2019).  

Za hotelom stojí investor a jeho vízia, jedinečnosť projektu v regióne s novým 

prvkom nadštandardu a kvality mimo územia Bratislavy a jej okolia. Trenčín nepatrí 

medzi tradičné mestské cieľového miesta, ani medzi typické cieľové miesto na 

víkendové pobyty. Hotel preto musí tvoriť produkt cestovného ruchu v regióne. Hotel 

zabezpečuje prezentáciu daného mesta, resp. celého regiónu na zahraničných 
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veľtrhoch. Snahou hotela je dostať do povedomia Trenčín a Trenčiansky región ako 

cieľové miesto cestovného ruchu, a to aj pomocou členstva hotela v asociácii 

Historické hotely Slovenska.  

V hoteli sa hostia môžu ubytovať v 78 izbách (z toho 62 izieb Superior, 11 

dvojlôžkových izieb De Luxe, 4 luxusné Junior Suity a 1 Suita Exclusive), z ktorých 

každá disponuje vlastnou kúpeľnou a toaletou, televíziou, bezplatným wifi 

pripojením, minibarom, telefónom s priamou linkou a sušičom na vlasy 

(www.hotelelizabeth.sk, 2019). 

V hoteli sa nachádza vyhliadková terasa hotela a rovnomenná reštaurácia Elizabeth 

s priamym výhľadom na unikátny, takmer 2000 rokov starý rímsky nápis 

na trenčianskej skale a secesná kaviareň Sissi. V reštaurácii môžu hostia ochutnať 

jedlá bohatého sortimentu slovenskej a medzinárodnej kuchyne, špeciality šéfkuchára, 

široký výber kvalitných vín, business menu a špeciálne menu pre skupiny. Večer sa 

hostia môžu odreagovať v bare Casino Monte Carlo, kde si môžu vychutnať drink, 

resp. pohár vína. Hotel pre svojich hostí ponúka aj širokú paletu wellness 

a kongresových služieb.  

Wellness centrum hotela bolo postavené v štýle rímskych kúpeľov s množstvom 

procedúr a sáun. Disponuje aj bazénom. Denne tu hostia nájdu unikátnu zostavu 

ľadových, studených, teplých a horúcich termálnych procedúr. Vo wellness centre sa 

nachádza hydromasážny bazén, fínska, rímska, bylinková a parná sauna, studená hmla 

a tropický dážď, či ľadová drť. Z masáží je na výber klasická masáž, masáž hlavy 

teplým olejom, reflexná masáž chodidiel, lymfodrenážna masáž, masáž lávovými 

kameňmi a iné procedúry. V hoteli sa nachádza aj jogové štúdio.  

Hotel sa zameriava aj na poskytovanie kongresových služieb. Disponuje plne 

klimatizovanou kongresovou sálou vybavenou najmodernejšou konferenčnou 

technikou, ozvučením s mikrofónom, dataprojektorom, veľkoplošným plátnom 

a tlmočníckym zariadením. Kapacita sály je 180 osôb. Okrem toho môžu hostia 

na usporiadanie konferencií, workshopov, seminárov a školení využiť 6 hotelových 

salónikov s celkovou kapacitou 165 osôb. Hotel má v ponuke aj širokú paletu 

teambulindingových (aj historických) aktivít, organizuje dobové hostiny, svadby 

a rodinné oslavy. Každý mesiac sa tu konajú gastronomické podujatia s rôznym 

zameraním (www.hotelelizabeth.sk, 2019). 

Hotel Elizabeth sa odlišuje od ostatných historických hotelov v asociácii najmä 

tým, že ide o business hotel. Z toho vyplýva, že najvyššia vyťaženosť hotela je cez 
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pracovný týždeň od pondelku do piatka, pričom víkendy majú menšiu obsadenosť. 

Ako bývalý mestský palác v centre mesta Trenčín však priťahuje aj zahraničných 

návštevníkov. Cieľovou skupinou sú najmä obchodní cestujúci, hostia vyhľadávajúci 

dlhodobé ubytovanie, kongresová klientela, účastníci seminárov a 10 % návštevníkov 

tvoria hostia počas víkendov ako seniori, rodiny s deťmi, pasanti.  

Ponuka hotela je veľmi dynamická, najmä v prípade ceny a pobytových balíkov, 

ktoré sa menia v závislosti od dopytu. V roku 2018 bol zvýšený dopyt po svadbách, 

ale usporadúvajú sa tu aj svadobné veľtrhy, čo úzko súvisí aj s dopytom po svadbách 

na trenčianskom hrade. Doplnkové služby a podujatia sú určené pre hostí z okolia, 

ktoré slúžia na zviditeľnenie hotela. Ide o akcie ako Silvester v hoteli, konanie 

brunchov, ochutnávok vína, hotelová reštaurácia láka na tematické menu aktuálne 

podľa sezóny. 

Výhodou hotela je jeho dispozičné riešenie. Reštaurácia je určená pre náročnú 

klientelu. Špičková gastronómia je zabezpečená pomocou kvalitného šéfkuchára. Do 

Trenčína hotel priniesol etnickú kuchyňu, v rámci ktorej sa v hoteli robia 

gastronomické akcie zamerané na južnú Ameriku, francúzsku kuchyňu ap. Secesná 

kaviareň Sissi má storočnú tradíciu, častou klientelou sú seniori. Pre každú cieľovú 

skupinu je v ponuke samostatný produkt. Do hotela sa vrátila klientela, ktorá ho 

navštevovala niekoľko desaťročí a má k hotelu vzťah. Táto klientela vhodne dopĺňa 

business aktivity. Ľudia z okolia obľubujú nedeľný brunch a 50 % návštevníkov 

wellness centra tvoria pasanti.  

Pri tvorbe marketingového mixu hotel vychádza z aktuálnych trendov, pričom sa 

upúšťa od tradičného marketingu (tlačové materiály ap.) a hotel pozornosť zameriava 

na priamu komunikáciu, k čomu využíva služby marketingovej agentúry. Hotel 

v rámci marketingových aktivít využíva rôzne nástroje marketingového mixu. Medzi 

najviac využívané aktivity marketingovej komunikácie patrí online reklama, osobný 

predaj, akvizičná telefonická činnosť, práca s verejnosťou a publicita, podpora 

miestnych podujatí, komunikácia s miestnym obyvateľstvom, verejnosťou, podpora 

predaja (odmeňovací systém). Zo sociálnych sietí sú najviac využívanými Instagram a 

Facebook. Aktuálnym cieľom hotela je získať viac priamych rezervovaní 

a minimalizovať počet rezervovaní cez sprostredkovateľov.  
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V rámci benchmarkingu
3

každoročne hotel porovnáva svoje výsledky s 

konkurenciou v meste a v regióne. Pre existujúcich návštevníkov má hotel nastavený 

vernostný program – zlaté a strieborné karty na konzumáciu, ktoré môže využiť 

korporátna klientela. Táto skupina hostí má garantované ceny ubytovania počas 

celého roka, pričom základ tvorí objem tržieb vykonaných v uplynulom období.  

Hotel Elizabeth získal medzinárodné a domáce ocenenia ako Hotelier roka 2018, 

Best City Hotel in Slovakia 2018, Top 10 hotelov na Slovensku, Luxury Cultural 

Retreat 2017, World Luxury Hotel Awards 2017, World Luxury Award 2016, 

Hotelier roka 2016 a iné .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3
 Benchrmarking – spôsob určenia cieľa zmeny, tzv. učenie sa od najlepších. Benchmarking je proces 

porovnávania a merania vlastného vykonávania procesov s porovnateľnými procesmi vo vybraných 

vedúcich organizáciách; účelom je získanie informácií, kde máme odchýlky, ktoré pomôžu organizácii 

identifikovať a zaviesť zlepšenia – ide o porovnávanie s najlepšími. 
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ZÁVER 
 

Asociácia Historické hotely Slovenska má za sebou úspešných 10 rokov. Zo 

začínajúceho združenia sa stala úspešná marketingová asociácia s rozširujúcou sa 

členskou základňou. Tomuto faktu pomáha aj skutočnosť, že historické objekty sa 

stávajú predmetom záujmu domácich aj zahraničných návštevníkov, a tiež úspešné 

členstvo v asociácii Heritage Hotels of Europe.  

Poslaním slovenskej aj európskej asociácie je zachovanie kultúrneho                           

a spoločenského historického dedičstva, ktoré sa prostredníctvom hotelového sektora 

teší popularite medzi návštevníkmi cestovného ruchu. Tým, že budovy s historickou 

hodnotou boli prerobené na hotely, kde návštevníci nachádzajú vysokú kvalitu 

služieb, komfort a prívetivosť majiteľov a riaditeľov, sa zachováva ich posolstvo aj 

pre ďalšie generácie.  
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Príloha 1 Štandardizovaný rozhovor s PhDr. Jánom Svobodom, PhD.  

1. Kedy a za akým účelom vznikla asociácia Historické Hotely Slovenska? 

2. Ako súvisí s asociáciou Heritage Hotels of  Europe? 

3. Aké hotely združuje asociácia Historické Hotely Slovenska?  

4. Aké podmienky/kritéria musí spĺňať hotel, ktorý chce vstúpiť do asociácie? 

5. Stalo sa už, že ste museli niektorému hotelu vstup odmietnuť? 

6. Ako prezident asociácie, aké výhody poskytujete pre svojich členov? 

7. Čo viete ponúknuť budúcim členom, ktorí rozmýšľajú o vstupe do asociácie? 

8. Čo patrí medzi hlavné aktivity asociácie? Z čoho financujete svoje aktivity? 

9. S akými problémami sa stretávate pri práci prezidenta? 

10. Čo by ste zlepšili vo fungovaní asociácie?  

11. Inšpirujete sa aj inými asociáciami v zahraničí? Ak áno akými? 

12. Kto zastupuje konkrétne hotely v asociácii ? 

13. Ako často sa členovia asociácie stretávajú?  

14. Čo sa na stretnutiach asociácie konkrétne rieši?  

15. Ako vnímate pozíciu historických hotelov na slovenskom trhu?  

16. Sú ich služby porovnateľné s historickými hotelmi v zahraničí? 

17. Čo plánujete v najbližšom období? Čakajú Vás a Vašich členov nejaké 

novinky? 

18. Kedy sa uskutoční hlasovanie Heritage Hotels of  Europe Awards 2019? 

19. Kto môže hlasovať a podľa akých kategórií sa hlasuje? 

20. Ako príklad historického hotela na Slovensku, je aj Hotel Elizabeth, na ktoré 

cieľové skupiny návštevníkov sa orientuje? 

21. Existujú dostupné štúdie alebo prieskumy trhu vzťahujúce sa na hotel?  

22. Aká je štruktúra dopytu a ponuky v súlade s potrebami a želaniami 

návštevníkov? 

23. Aký je súčasný stav hotela?  

24. Aké je aktuálne produktové portfólio hotela? 

25. Tvorí sa s ohľadom na dominantné atraktivity cieľového miesta a potreby 

návštevníkov? 

26. Ako manažéri hotela prispôsobujú marketingový mix (4P) potrebám 

a požiadavkám návštevníkov? 

27. Ako podporu podnikateľského plánovania, akou formou zvyšujete 

návštevnosť hotela?  

28. Ako sa snažíte udržať existujúceho návštevníka a prilákať potenciálneho 

zákazníka? 

29. Ako často a akým spôsobom sledujete spokojnosť návštevníkov? 

30. Aký spôsob distribúcie využívate?  

31. Pod akou nezameniteľnou značkou vystupuje hotel?  

32. Aké nástroje marketingovej komunikácie využívate?  

33. Kedy a akým spôsobom komunikujete s médiami v prípade potreby? 

34. Ktoré sociálne siete najviac využívate pri marketingovej stratégií? 

35. Na záver, aké ocenenia získal Hotel Elizabeth**** za posledné obdobie?  
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Príloha 2 Hotel Elizabeth**** (Trenčín) 

 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 

 

Príloha 3 Zuckmann Villa*** (Piešťany) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 
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Príloha 4 Grandhotel Praha**** (Tatranská Lomnica) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 

 

Príloha 5 Castel Pension & Restaurant*** (Mierovo) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 
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Príloha 6 Boutiquehotel Hviezdoslav**** (Kežmarok) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 

 

Príloha 7 Grandhotel Starý Smokovec**** (Starý Smokovec) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 
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Príloha 8 Hotel Château Béla (Belá) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 

 

Príloha 9 Hotel Národný Dom*** (Banská Bystrica) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 
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Príloha 10 Hotel Villa Nečas**** (Žilina) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 

 

Príloha 11 Kaštieľ Mojmírovce**** (Mojmírovce) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 
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Príloha 12 Kaštieľ Péchy, Lovecký Dom & Park*** (Hermanovce) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 

 

Príloha 13 Hotel Mikulášska Chata Jasná*** (Jasná) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 
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Príloha 14 Hotel Most Slávy*** (Trenčianske Teplice) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 

 

Príloha 15 Château Gbeľany**** (Gbeľany) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 
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Príloha 16 Zámocký hotel**** Galicia Nueva (Halič) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 

 

Príloha 17 Palace Art Hotel Pezinok**** (Pezinok) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 
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Príloha 18 Hotel The Grand Vígľaš**** (Vígľaš) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 

 

Príloha 19 Arcadia Boutique Hotel**** (Bratislava) 

 

Zdroj: www.historickehotelyslovenska.sk, 2019. 
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PowerPoint prezentácia – Historické hotely na Slovensku. 

Propagačné materiály. 

 


