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ÚVOD 

 

Pre majiteľov hotelov a iných podnikov pôsobiacich v cestovnom ruchu je dôležité 

držať krok s najnovšími trendmi. Jedným z aktuálnych trendov v cestovnom ruchu je 

využívanie informačných technológií. Neznalosť informačných technológií robí podnik 

menej konkurencieschopný, pričom to môže mať negatívny vplyv aj na skúsenosti 

zákazníkov, čo môže vo výsledku poškodiť reputáciu podniku. 

COVID 19 tvrdo zasiahol podniky cestovného ruchu, prerušil ich prevádzku, 

spôsobil nízky dopyt spotrebiteľov a  dodatočné náklady. Podniky však stále dokázali 

využiť tieto jedinečné okolnosti na urýchlenie svojej digitálnej transformácie. Mnohé 

z nich vytvorili technologické riešenia orientované na zákazníka, ktoré reagovali na 

opatrenia súvisiace s ochorením COVID 19, ako je napríklad obmedzenie fyzických 

interakcií so zákazníkmi. Vďaka týmto riešeniam budú tieto podniky v období po 

pandémii odolnejšie voči zmenám v budúcnosti a prípadným ďalším obmedzujúcim 

opatreniam. 

Cieľom práce je charakterizovať najdôležitejšie digitálne trendy a technológie 

využívané v podnikoch cestovného ruchu v čase pandémie COVID 19. V práci sa 

zameriame konkrétne na šesť najdôležitejších digitálnych trendov, ktoré by podniky 

v cestovnom ruchu mali poznať a prispôsobiť sa im, ak chcú úspešne optimalizovať 

výstupy a výkonnosť svojho podnikania.  
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1 Význam informačných technológií v cestovnom ruchu  

 

Trend možno definovať ako všeobecný vývoj v určitej oblasti alebo ako všeobecný 

posun v správaní. V rámci cestovného ruchu existuje množstvo faktorov, ktoré sú 

zodpovedné za zmeny v správaní spotrebiteľov, a preto sú zodpovedné aj za mnohé 

trendy v cestovateľských technológiách, ktoré sú momentálne najrelevantnejšie. 

Informačné technológie v cestovnom ruchu je široký pojem, ktorý sa používa na 

označenie aplikácie informačných technológií, elektronického obchodu a podobných 

technologických riešení v oblasti cestovného ruchu, cestovania a gastronómie. 

Hotelové technológie v cestovnom ruchu môžu byť určené na pomoc podnikom a ich 

zamestnancom, zlepšenie zážitku zákazníkov z cestovania alebo oboje. 

(www.revfine.com, 2021) 

Rýchly rozvoj cestovného ruchu vyvolal potrebu rozvoja moderných informačných 

technológií zameraných na zlepšenie úrovne poskytovania služieb cestovného ruchu. 

Využitie informačných technológií v cestovnom ruchu sa sústreďuje okrem hotelov aj 

v cestovných kanceláriách, poisťovacích a dopravných spoločnostiach, výletných 

kanceláriách, kaviarňach a reštauráciách, ako aj pri poskytovaní služieb individuálnym 

turistom a turistickým skupinám (Chernysh, Mahovka, 2017). 

Medzi ciele alebo motivácie, ktoré stoja za implementáciou technológie do 

cestovania, patrí automatizácia cestovania a súvisiacich procesov, úspora času, zníženie 

nákladov a vytvorenie bezproblémovejšieho cestovania pre spotrebiteľov. Technológia 

môže byť nasadená na zlepšenie zákazníckej skúsenosti pred, počas a po samotnej 

ceste. 

Technológie v cestovnom ruchu môžu pomôcť podnikom zefektívniť ich procesy 

alebo dokonca zautomatizovať procesy, ktoré by si tradične vyžadovali aktívne 

zapojenie ľudí. To potom môže potenciálne pomôcť podniku znížiť požiadavky na 

zamestnancov, znížiť náklady a zvýšiť objem príjmov, ktoré generujú 

(www.revfine.com, 2021). 

Cestovateľské správanie bude čoraz viac ovplyvňované technologickými inováciami 

vrátane vylepšených online zážitkov. Viac ako tretina (36 %) cestovateľov tvrdí, že by 

sa cítili pohodlnejšie pri návšteve destinácie, v ktorej ešte nikdy neboli, keby sa mohli 

na ňu pozrieť vopred prostredníctvom virtuálnej reality.  

Pri význame informačných technológií v cestovnom ruchu vieme určiť hlavné 

prínosy pre cestovný ruch. Napriek možným počiatočným nákladom technológia 

http://www.revfine.com/
http://www.revfine.com/
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pomáha znižovať celkové vynaložené náklady v cestovnom ruchu. Technológia zvyšuje 

prevádzkovú efektivitu. Technológie pomáhajú pri skvalitňovaní služieb, ktoré sú 

poskytované v cestovnom ruchu. Technologický pokrok v oblasti cestovného ruchu 

pomáha pri dosahovaní zisku v podnikaní. Technológia pomáha pri dosahovaní veľkej 

spokojnosti zákazníkov. Technológia pomáha pri poskytovaní relevantných a presných 

údajov. Technológia pomáha predchádzať problémom so službami zákazníkom 

(www.hotelstudies.in, 2020). 

 

2 Informačné technológie v cestovnom ruchu v čase pandémie COVID 19 

 

Každý rok prináša  nové trendy , ktoré  ovplyvnia vývoj cestovného ruchu vo svete. 

Vzhľadom na závažnosť krízy COVID 19 sú tieto poznatky oveľa viac než len trendy 

v cestovaní, sú to aj hodnoty a princípy, ktoré pomôžu  odvetviu smerovať k zdravšej a 

udržateľnejšej budúcnosti.  

Význam technológií v cestovaní bude v roku 2022 a neskôr aj naďalej narastať. Od 

digitálnych očkovacích pasov až po cestovné oznámenia v reálnom čase, technologické 

riešenia budú hrať kľúčovú úlohu pri informovaní verejnosti a poskytovaní poradenstva 

pri všetkých rozhodnutiach o cestovaní (www.blog.smartvel.com, 2022).  

Josianne Cutajar z Európskeho parlamentu sa  na virtuálnej konferencii Euractiv 

v marci 2021 vyjadrila, že údaje získané z obdobia pandémie zobrazujú, že v oblasti 

využívania informačných technológií sme poskočili digitálne o 5 rokov dopredu. 

Najväčšou príležitosťou v cestovnom ruchu je budovať alternatívne stratégie lepšie a 

udržateľnejšie, vždy prostredníctvom digitalizácie a inteligentného využívania údajov. 

Digitalizácia podľa nej spája hranice medzi trhmi a odvetviami, a preto zohráva 

kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa. Určité pracovné 

miesta môžu byť digitalizáciou obmedzené, no rozvoj zručností je kľúčový a pracovné 

príležitosti sa objavia. Digitalizácia neprekoná ľudskú zložku ani nenahradí vášeň ľudí 

(www.thinkdigital.travel, 2021). 

Frederico Mollet z  Centra Európskej politiky sa  na rovnakej virtuálnej konferencii 

Euractiv vyjadril, že ešte predtým, ako zasiahla pandémia COVID 19, bolo 

financovanie digitálnych investícií pre väčšinu firiem veľkou výzvou, pretože 

nehmotná povaha týchto investícií nie je spojená s pridruženým kolaterálom, čo 

znamená, že ich bankový systém nedostatočne financuje. V dôsledku toho existovala 

skutočná medzera vo financovaní. V tomto prostredí a situácií, kedy je využívanie 

http://www.hotelstudies.in/
http://www.thinkdigital.travel/
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informačných technológií v podnikaní nevyhnutné, je skutočne dôležité pokúsiť sa 

vyriešiť túto finančnú medzeru. Hoci podniky môžu mať za cieľ digitalizovať teraz, 

keď videli výhody pandémie, na to, aby tak urobili, budú musieť tieto medzery 

prekonať a zvoliť správny postup (www.thinkdigital.travel, 2021).  

Podľa výskumu uskutočneného portálom Booking.com viac ako polovica (64 %) 

cestovateľov verí, že technológie budú hrať kľúčovú úlohu pri kontrole zdravotných 

rizík počas cestovania. Pokiaľ ide o ubytovanie, 63 % svetových cestovateľov verí, že 

ubytovacie zariadenia budú musieť využívať najnovšie technológie, aby sa hostia cítili 

bezpečne. 

Vzhľadom na neistotu tejto doby je dôležitým faktorom flexibilita. 53 % svetových 

cestovateľov vyžaduje pohodlné technologické možnosti na rezerváciu reštaurácie, a to 

aj na poslednú chvíľu. Takmer  21 % cestovateľov chce viac samoobslužných 

automatov na zníženie ľudských kontaktov a rýchlejší nákup lístkov na staniciach a 

letiskách. 55 % ľudí si myslí, že technológie sa v blízkej budúcnosti ešte viac 

zdokonalia a prispôsobia (www.booking.com, 2021). 

Cestovné spoločnosti prijali inovatívne technologické riešenia, aby zabezpečili 

bezpečnosť cestujúcich a poskytli okamžitý prístup k pomoci a informáciám. 

Bezkontaktná registrácia a nástup na pobyt, možnosť objednať si jedlo a služby cez 

aplikáciu alebo podpora concierge cez Whatsapp alebo chat, to všetko sú riešenia, ktoré 

robia cestovanie pre návštevníkov ľahšie a bezpečnejšie v čase pandémie.  

V predikciách pre ďalšie roky v cestovnom ruchu očakávame, že budeme svedkami 

zvyšovania dôležitosti technológií virtuálnej a rozšírenej reality prostredníctvom 

riešení, ako sú virtuálne prehliadky apartmánov rezortov, kabín lietadiel, múzeí a 

atrakcií. Tieto technológie pomáhajú cestujúcim dôkladnejšie preskúmať destináciu a 

poskytujú istotu pri plánovaní cesty (blog.smartvel.com, 2022). 

 

2.1 Technológia rozpoznávania 

 

Pandémia COVID 19 podnietila rozšírenie a zrýchlený vývoj rôznych 

bezdotykových technológií, medzi ktoré patrí aj rozpoznávanie. Technológia 

rozpoznávania zahŕňa rozpoznávanie tváre, rozpoznávanie odtlačkov prstov, 

skenovanie sietnice a ďalšie typy biometrických identifikátorov. Umožňuje rýchlejšie 

interakcie, vďaka ktorým je zákaznícka skúsenosť príjemnejšia, pretože človek nemusí 

http://www.thinkdigital.travel/
http://www.booking.com/
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tráviť dlhý čas státím v rade alebo interakciou s ľuďmi, hoci niektorí ľudia 

uprednostňujú ľudskú interakciu viac ako zariadenie (www.packitup.io, 2022).  

V niektorých hoteloch sa už vo veľkom využíva technológia rozpoznávania, pričom 

na odomykanie hotelových izieb sa používa skenovanie sietnice a odtlačkov prstov. To 

môže zlepšiť skúsenosť hostí odstránením potreby držať kľúčovú kartu alebo používať 

fyzický kľúč, oboje by hosť mohol stratiť, alebo by mu mohli byť odcudzené. 

Keďže technológia napreduje a je čoraz viac akceptovaná, môžeme očakávať, že 

biometria tváre sa bude používať na automatickú autorizáciu platieb alebo automatické 

odhlásenie z hotela. To by mohlo dramaticky znížiť zástupy hostí a uvoľniť personál 

reštaurácie alebo recepcie, aby sa mohol venovať hosťom, ktorí potrebujú praktickejšiu 

pomoc (Tam, 2020). 

Identifikácia cestujúcich bez dokladov mení spôsob, akým sa ľudia pripravujú na 

cestu. Namiesto poskytovania niekoľkých dokumentov, ako je potvrdenie o rezervácií 

hotela, občiansky preukaz, pas a ďalšie, majú cestujúci v súčasnosti aj iné možností ako 

poskytnúť svoju totožnosť prostredníctvom informačných technológií. Technológia 

rozpoznávania v cestovnom ruchu ponúka  rad výhod pre jej používateľa, vrátane 

zvýšenia bezpečnosti a vysokej úrovne účinnosti (www.adamosoft.com, 2021).  

 

2.2 Roboty  

 

Zo všetkých nových digitálnych trendov v cestovnom ruchu je jedným z 

najzaujímavejších používanie robotov na vykonávanie inteligentných úloh. To otvára 

obrovské množstvo potenciálnych použití, od služieb zákazníkom až po spracovanie 

údajov. Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti budú môcť cestovné kancelárie a iní 

profesionáli v cestovnom ruchu využívať robota ako digitálneho asistenta, ktorý 

využíva technológiu „deep learning“. Robot dokáže zisťovať informácie od 

zákazníkov, keď sedia v čakárni, analyzovať preferencie a inteligentne odporúčať 

vhodné destinácie (Tuomi, Tussyadiah, Stienmetz, 2020).  

V cestovnom ruchu už pred niekoľkými rokmi existovali skutočné roboty. Ako jedny 

z prvých vo využívanú robotov boli napríklad Hotel Marriott, ktorý má robota Mario, 

hotel Hilton má concierge Connie a hotel InterContinental má Dash, ktorý prepravuje 

predmety medzi hosťami a personálom. 

http://www.adamosoft.com/
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Úloha robota Mario hotela Marriott spočíva v tom, že hosťom pomáha pri registrácii, 

vedie prejavy, kontroluje izby, diskutuje o jedálnom lístku a robí prezentácie. 

Najzaujímavejší je účinok, ktorý má Mario na pozornosť publika, keď prednáša 

prejavy. Generálny manažér hotela Mariott pán Langhout sa vyjadril, že uchovávanie 

obsahu účastníkmi sa zvyšuje, keď prezentáciu prezentuje robot Mario 

(www.siteminder.com, 2022). 

Výsledkom kombinovaného projektu Hilton a IBM je „Connie“ – robot 

zákazníckych služieb poháňaný AI, ktorý je schopný reagovať na ľudskú reč, učiť sa z 

interakcií a poskytovať turistické informácie (www.internetofbusiness.com, 2022). 

Pred pandémiou bolo využitie robotiky v cestovnom ruchu vnímané hlavne ako 

marketingový ťah, prostriedok podpory predaja. Robotickí komorníci v hoteloch boli 

skôr vnímaní ako dobrá príležitosť pre príspevky hostí na Instagrame a roboty 

zákazníckych služieb na letiskách mali cestujúcich zabaviť, aby sa nenudili. Tí istí 

roboti sú teraz nevyhnutnosťou pre hotely a letiská. Podľa GlobalData je 74 % 

globálnych spotrebiteľov stále buď „celkom“ alebo „extrémne“ znepokojených 

vplyvom COVID 19. Tieto roboty znižujú potrebu ľudského kontaktu, čo zvyšuje 

bezpečnosť cestujúcich vo viacerých etapách ich cesty. 

Hoci počiatočné náklady na investíciu do robotiky, ktorá má z časti nahradiť ľudské 

pracovné miesta, budú vysoké, mnohým spoločnostiam sa vráti to, čo investovali len 

za niekoľko rokov. Následne budú spoločnosti pokračovať v znižovaní fixných 

nákladov a zvyšovaní ziskových marží (www.airport-technology.com, 2021).  

 

2.3 Mobilná integrácia 

 

V dobe smartfónov je mobilná integrácia dôležitejšia ako kedykoľvek predtým a je 

to jeden z digitálnych trendov, ktorý možno najjednoduchšie implementovať v rámci 

cestovného ruchu. Mobilné telefóny sa stali nevyhnutnosťou pre mnohých ľudí na 

celom svete. Dôležitosť mobilných telefónov spočíva v potrebe ľudí hľadať všetko, čo 

potrebujú. Pri získavaní akýchkoľvek informácií sa spoliehame na mobilné aplikácie 

(www.factory.dev, 2021). 

Mobilné aplikácie dnes zohrávajú dôležitú úlohu v každom odvetví a cestovanie nie 

je výnimkou. Podľa nedávnej štúdie eMarketer sú mobilné aplikácie založené na 

cestovaní 7. najsťahovateľnejšou kategóriou a 60 % používateľov smartfónov 

http://www.internetofbusiness.com/
http://www.airport-technology.com/
http://www.factory.dev/
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uprednostňuje používanie cestovných aplikácií na plánovanie svojich rekreačných 

výletov (www.colorwhistle.com, 2022). 

Dnešní cestovatelia už nechodia za miestnou cestovnou kanceláriou, aby si 

rezervovali svoje zájazdy, sú čoraz viac prepojení a digitálne zdatní a všetok svoj 

prieskum robia online. Ako sa ukázalo v štúdii uskutočnenej spoločnosťou Expedia, 

ľudia pri plánovaní svojich ciest v priemere navštívia 38 webových stránok a čoraz 

častejšie hľadajú prispôsobené ponuky a cestovné plány (www.inbenta.com, 2020). 

Vyhradenú mobilnú aplikáciu pre hotel možno napríklad použiť na uľahčenie 

rezervácie izieb, rezervácie v reštaurácii, žiadosti o izbovú službu a návštevy kúpeľov. 

Okrem samoobslužných funkcií možno mobilnú integráciu použiť spolu 

s technológiou beacon na odosielanie propagačných správ, keď sú najrelevantnejšie, na 

základe fyzickej polohy. Okrem toho je možné mobilné aplikácie skombinovať s 

technológiou internetu vecí, aby hostia mohli ovládať izbové spotrebiče zo svojho 

telefónu (Car, Pilepić Stifanich, 2020). 

 

2.4 Chatboti a umelá inteligencia  

 

Bot je softvér umelej inteligencie schopný vykonávať niektoré úlohy autonómne, 

teda bez akejkoľvek ľudskej pomoci. Niektoré z týchto úloh môžu byť automatické 

pridanie udalosti používateľa do kalendára alebo rezervácia stola v reštaurácii. 

Napríklad Kalendár Google už pre svojich používateľov automaticky pridáva lety a 

pobyty. Chatbot je rozšírený softvér, ktorý je schopný viesť konverzácie takmer ako 

človek. Používatelia majú pocit, že sa rozprávajú so skutočným operátorom, 

v skutočnosti sa rozprávajú s umelou inteligenciou (www.amara-marketing.com, 

2022). 

Jedným z najzaujímavejších digitálnych trendov poslednej doby je zvýšené 

používanie chatbotov. Táto technológia bola objavom pre obsluhu zákazníckych 

služieb a môžu ju využiť pracovníci v cestovnom ruchu na poskytnutie rýchlej odozvy 

na základné otázky. Rozhodujúce je, že chatboty dokážu doručiť rýchle odpovede aj 

uprostred noci (Patel, 2022). 

Cestovné kancelárie v dôsledku pandémie čelili problémom, pri ktorých im 

technológia chatbot veľmi pomohla. Na jednej strane sa predaj zájazdov obmedzil kvôli 

zákazom cestovania a uzavretým hraniciam. Na druhej strane boli cestujúci, ktorí už 

mali zájazd zakúpený skôr a nemohli vycestovať, preto sa telefonicky alebo mailom 

http://www.colorwhistle.com/
http://www.inbenta.com/
http://www.amara-marketing.com/
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informovali u príslušnej cestovnej kancelárie. V dôsledku veľkého počtu zákazníkov 

pracovali tímy služieb zákazníkom na hranici svojich možností. Túto situáciu ešte 

zhoršoval nedostatok predaja zájazdov a z toho vyplývajúce možné prepúšťanie. 

Chatbot bol v tomto prípade využití ako podpora tímu služieb zákazníkom, keďže 

automaticky dokázal odpovedať na všeobecné otázky, ktoré sa často vyskytujú 

(www.e-bot7.com, 2022). 

 

2.5 Internet vecí (Internet of Things) 

 

Ďalším digitálnym trendom v manažmente cestovného ruchu je „internet vecí“, ktorý 

funguje na odosielaní a prijímaní dát. Tento digitálny trend je mimoriadne užitočný v 

rámci odvetvia cestovného ruchu, pretože ho možno využiť na automatické znižovanie 

nákladov a zlepšovanie zážitku pre hostí bez potreby ľudského zásahu. 

Inteligentné energetické systémy môžu byť napríklad použité na automatickú úpravu 

izbovej teploty na základe toho, či sú miestnosti obsadené, čím sa eliminuje plytvanie 

energiou v prázdnych miestnostiach. Starwood Hotels dokonca využili technológiu 

internetu vecí na automatické nastavenie sily žiaroviek na základe množstva zisteného 

prirodzeného svetla (Valle, 2021). 

Spoločnosti a destinácie cestovného ruchu môžu využívať technológiu internetu vecí 

na odosielanie informácií zákazníkom na základe konkrétnej polohy, čo môže zlepšiť 

ich zážitky vo fáze „počas cesty“. Kombináciou funkcií smartfónu s technológiou 

beacon alebo inými senzormi je možné posielať správy návštevníkom v čase, kedy sú 

najrelevantnejšie, podľa toho, kde sa nachádzajú, čo by bolo obzvlášť efektívne pri 

peších túrach po meste. Keď turisti prechádzajú napríklad okolo starovekej ruiny, môžu 

im byť zaslané správy s popisom toho, čo vidia (www.hotelemanagement-

network.com, 2022).  

Technológia internetu vecí v interakcii na pandémiu a s ňou spojené opatrenia 

pomohla s úlohami, ktoré si vyžadovali sociálne dištancovanie a prácu na diaľku. Vo 

svete po covide mnoho organizácií považuje digitalizáciu za svoju najvyššiu prioritu a 

internet vecí vnímajú ako jeden z prostriedkov, ktorý to umožňuje. COVID 19 

znemožnil cestovanie, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo sektor cestovného ruchu 

tak pomaly zotavuje, je to spôsobené aj obavami o zdravie a bezpečnosť pri cestovaní, 

najmä zo strany spotrebiteľov a vlád. Technológia internetu vecí môže pomôcť 

http://www.e-bot7.com/
http://www.hotelemanagement-network.com/
http://www.hotelemanagement-network.com/
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zmierniť obavy cestovateľov. Prepojené aplikácie môžu napríklad zvýšiť bezpečnosť 

cestovania po meste tým, že v reálnom čase poskytujú varovania o preplnenosti 

cieľového miesta (www.hotelemanagement-network.com, 2021).  

 

2.6 Virtuálna a rozšírená realita (VR a AR) 

 

Rozšírená realita a virtuálna realita sa považujú za inteligentné a digitálne 

technológie, ktoré sa prejavili v mnohých odvetviach a prostrediach. Na druhej strane, 

prebiehajúca pandémia COVID 19 vyvoláva sériu problémov a výziev pre vzdelávanie 

v oblasti cestovného ruchu, pričom jednou z hlavných je posun od 

konvenčných/osobných k digitálnym/hybridným formám a nástrojom vzdelávania. 

Prijatie a používanie týchto digitálnych technológií vyvoláva sériu výziev pre všetky 

zúčastnené strany (Shen et al., 2022). 

Napriek dlhodobého spojenia cestovného ruchu s fyzickou polohou a autenticitou sa 

VR aplikovala na kontexty cestovného ruchu aj pred pandémiou spolu s ďalšími 

súčasnými stratégiami, ako je rozšírená realita (AR) alebo 3D virtuálne svety. VR sa 

najčastejšie využíva v marketingu na ilustráciu miesta a projektovanie obrazu 

destinácie potenciálnym návštevníkom. Pandémia priniesla novú naliehavosť pri 

vytváraní priestorov virtuálneho cestovného ruchu. Zámer využívať VR v sektore 

cestovného ruchu sa počas pandémie COVID 19 zvýšil, keďže sa považovala za menej 

rizikovú, obozretnejšiu a cenovo dostupnú náhradu tradičného cestovania. Turistické 

lokality, od múzeí cez zoologické záhrady až po zábavné parky, sa zaoberali rôznymi 

formami komunikácie s hosťami, vrátane videí zo zákulisia, preletov s dronmi, 360° 

videí, virtuálnych prehliadok priestorov a zážitkov so zmiešanou realitou (AR, VR 

a ostatné) (Godovykh, Baker, Fyall, 2022). 

V prípade VR niekoľko hotelových reťazcov experimentuje s tým, že zákazníkom 

umožňuje zažiť virtuálnu prehliadku ich hotelových izieb počas procesu rezervácie ešte 

predtým, ako do nich fyzicky vkročia, čo umožňuje informovanejšie rozhodnutia. 

Rozšírená realita sa medzitým zvyčajne nasadzuje prostredníctvom aplikácie pre 

smartfóny a používa sa na vylepšenie prostredia v reálnom svete prostredníctvom 

prekrytí. Môže to napríklad znamenať, že používateľ môže nasmerovať svoj telefón na 

reštauráciu a zobraziť recenzie zákazníkov alebo nasmerovať telefón na mapu hotela a 

nájsť ďalšie informácie o atrakciách v okolí (www.starshotsoftware.com, 2019). 

http://www.hotelemanagement-network.com/


 

 12 

ZÁVER 

 

V dnešných podmienkach podnikania  je možné len ťažko zabezpečiť poskytovanie 

kvalitných služieb cestovného ruchu bez zavedenia a aplikácie najnovších 

informačných technológií. Využitie týchto technológií  zabezpečuje podnikom 

cestovného ruchu dodržanie súboru, ktorý zabezpečuje kvalitu a konkurencieschopnosť 

produktu cestovného ruchu v podmienkach moderného trhu. V práci sme naplnili 

hlavný cieľ a charakterizovali sme najdôležitejšie technológie využívané v cestovnom 

ruchu v čase pandémie COVID 19, ktorými sú technológia rozpoznávania, roboty, 

mobilná integrácia, chatboti a umelá inteligencia, internet vecí a virtuálna a rozšírená 

realita. 

 To, čo sme zažili počas pandémie, mnohí označujú ako nútenú digitalizáciu. 

Ukázalo nám to ako rýchlo sa trh vie prispôsobiť novým výzvam a ako cestovný ruch 

dokáže prežiť aj v časoch, keď bolo cestovanie prakticky nemožné. Napriek takzvanej 

nútenej digitalizácií, slovenský trh v oblasti využívania informačných technológií 

v cestovnom ruchu oproti iným krajinám stále zaostáva.  

Slovenské podniky v cestovnom ruchu nedisponujú takými finančnými 

prostriedkami na ako napríklad prímorské krajiny, kde je cestovný ruch jedným 

z hlavných odvetví pri tvorbe HDP. V našich hoteloch zatiaľ nevyužívame roboty, 

najčastejšie technológie s ktorými sa v podnikoch cestovného ruchu môžeme stretnúť 

sú virtuálna realita, mobilná integrácia a chatboti na webových stránkach. 

Najväčšej popularite sa na Slovensku teší už vyššie spomínaná virtuálna realita. 

Virtuálnu prehliadku svojich priestorov ponúka niekoľko hotelov, ale svoje miesto si 

našla hlavne u destinácií, ktoré ju využívajú na prilákanie nových návštevníkov 

a propagáciu. Je bežnou praxou, že webové stránky obcí ponúkajú potencionálnym 

návštevníkom možnosť virtuálnej prehliadky.  

Medzery v používaní informačných technológií dávajú na druhej strane Slovensku 

priestor na rozvoj. Európska únia v reakcii na pandémiu COVID 19 podporuje digitálny 

rozvoj prostredníctvom mnoho relevantných projektov, do ktorých sa podniky 

cestovného ruchu môžu zapojiť. Informačné technológie tvoria budúcnosť moderného 

podnikania a podniky sa im v snahe prežiť a profitovať musia prispôsobiť 

a implementovať do svojho fungovania. 

 



 

 13 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

 
CAR, T. PILEPIĆ STIFANICH,  L. Mobile Technology : A Tool to Increase Hotel 

Sales and Revenue. [online]. 2020. [cit. 2022-03-26]. Dostupné na internete: 

<https://lnk.sk/ftik>. 

 

GODOVYKH, M. BAKER, C. FYALL, A. VR in Tourism: A New Call for Virtual 

Tourism Experience amid and after the COVID 19 Pandemic. [online]. 2022. [cit. 

2022-03-26]. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2673-

5768/3/1/18/htm>. 

 

Chatboti a umelá inteligencia na portáli amara-marketing.com. [online]. [cit. 2022-

03-26]. Dostupné na internete: <https://lnk.sk/jipx>. 

 

Chatboti a umelá inteligencia na portáli e-bot7.com. [online]. [cit. 2022-03-26]. 

Dostupné na internete: <https://lnk.sk/ct12>. 

 

CHERNYSH, I. MAHOVKA, V. The importance of information technology in the 

development of tourism. [online]. 2017. [cit. 2022-03-26]. Dostupné na internete: 

<https://www.ismaitm.lv/images/files/theses/2017/02_CMIT/32_IT&M2017_Chernys

h.pdf >. 

 

Informačné technológie v cestovnom ruchu na portáli hotelstudies.in. [online]. 2020. 

[cit. 2022-03-26]. Dostupné na internete: <https://hotelstudies.in/role-of-technology-

in-tourism/>. 

 

Informačné technológie v cestovnom ruchu na portáli revfine.com. [online]. 2021. 

[cit. 2022-03-26]. Dostupné na internete: <https://www.revfine.com/technology-

trends-travel-industry/>. 

 

Informačné technológie v cestovnom ruchu v čase pandémie COVID 19 na portáli 

blog.smartvel.com. [online]. [cit. 2022-03-26]. Dostupné na internete: 

<https://lnk.sk/sbf0>. 

 

Informačné technológie v cestovnom ruchu v čase pandémie COVID 19 na portáli 

thinkdigital.travel. [online]. 2021. [cit. 2022-03-26]. Dostupné na internete: 

<https://www.thinkdigital.travel/opinion/digitalisation-in-times-of-covid/>. 

 

Informačné technológie v cestovnom ruchu v čase pandémie COVID 19 na portáli 

booking.com. [online]. 2021.[cit. 2022-03-26]. Dostupné na internete: 

<https://lnk.sk/awnw>. 

 

Internet vecí na portáli hotelmanagement-network.com. [online]. 2022. [cit. 2022-03-

26]. Dostupné na internete: <https://lnk.sk/ocr7>. 

 

Internet vecí na portáli hotelmanagement-network.com. [online]. 2021. [cit. 2022-03-

26]. Dostupné na internete: <https://lnk.sk/dot6>. 

 

Mobilná integrácia na portáli colorwhistle.com. [online]. 2022. [cit. 2022-03-26]. 

Dostupné na internete: <https://colorwhistle.com/travel-mobile-app-features/>. 



 

 14 

Mobilná integrácia na portáli factory.dev. [online]. 2021. [cit. 2022-03-26]. Dostupné 

na internete: <https://factory.dev/blog/travel-tourism-mobile-app>. 

 

PATEL, S. Top 12 Chatbots Trends and Statistics to Follow in 2022. [online]. 2022. 

[cit. 2022-03-26]. Dostupné na internete: <https://www.revechat.com/blog/chatbots-

trends-stats/>. 

 

Roboty na portáli airport-technology.com. [online]. 2021. [cit. 2022-03-26]. 

Dostupné na internete: < https://lnk.sk/wjlo>. 

 

Roboty na portáli internetofbusiness.com. [online]. [cit. 2022-03-26]. Dostupné na 

internete: <https://lnk.sk/bfu3>. 

 

Roboty na portáli siteminder.com. [online]. [cit. 2022-03-26]. Dostupné na internete: 

<https://lnk.sk/jeln >. 

 

SHEN, S. et al. Exploring the factors influencing the adoption and usage of 

Augmented Reality and Virtual Reality applications in tourism education within the 

context of COVID 19 pandemic. [online]. 2022. [cit. 2022-03-26]. Dostupné na 

internete: <https://lnk.sk/pzlm>. 

 

TAM, W. 5 Ways Biometrics Could Changethe “Face“ of the Hospitality Industry. 

[online]. 2020. [cit. 2022-03-26]. Dostupné na internete: <https://lnk.sk/yay6>. 

 

Technológia rozpoznávania na portáli adamosoft.com [online]. 2021. [cit. 2022-03-

26]. Dostupné na internete: <https://lnk.sk/bb79>. 

 

Technológia rozpoznávania na portáli packitup.io.  [online]. [cit. 2022-03-26]. 

Dostupné na internete: <https://packitup.io/blog/technology-trends-in-the-travel-

industry/>. 

 

TUOMI, A. TUSSYADIAH, P. STIENMETZ, J. Applications and Implications of 

Service Robots in Hospitality. [online]. 2020. [cit. 2022-03-26]. Dostupné na 

internete: <https://lnk.sk/yay6>. 

 

VALLE, L. The Digital Future of Hospitality Industry. [online]. 2021. [cit. 2022-03-

26]. Dostupné na internete: <https://lnk.sk/lqhx>. 

 

Virtuálna a rozšírená reality na portáli starshotsoftware.com. [online]. 2019. [cit. 

2022-03-26]. Dostupné na internete: <https://lnk.sk/bij4>. 

 

https://lnk.sk/wjlo


 

 15 

PRÍLOHY 

Príloha 1 Využívanie technológie rozpoznávania v cestovnom ruchu v praxi ............ 16 

Príloha 2 Využívanie robotov v cestovnom ruchu v praxi........................................... 17 

Príloha 3 Využívanie mobilnej integrácie v cestovnom ruchu v praxi ........................ 18 

Príloha 4 Využívanie chatbotov a umelej inteligencie v cestovnom ruchu v praxi ..... 19 

Príloha 5 Využívanie technológie Internetu vecí v cestovnom ruchu v praxi ............. 20 

Príloha 6 Využívanie virtuálnej a rozšírenej reality v cestovnom ruchu v praxi ......... 21 

  



 

 16 

Príloha 1 Využívanie technológie rozpoznávania v cestovnom ruchu v praxi 

 

Obrázok 1 Využívanie technológie rozpoznávania tváre pri check-ine v hoteli 

Prameň: www.agidmc.com, 2022. 

 

Obrázok 2 Využitie technológie rozpoznávania tváre na letisku v Dullase (USA) na 

overenie totožnosti pasažierov  

 
Prameň: www.nytimes.com, 2022. 

http://www.agidmc.com/
http://www.nytimes.com/
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Príloha 2 Využívanie robotov v cestovnom ruchu v praxi  

 

Obrázok 3 Robot concierge Connie v hoteli Hilton 

 
Prameň: www.digitaltrends.com, 2022. 

 

Obrázok 4 Robot Mario v hotel Marriott 

 
Prameň: www.edition.cnn.com, 2022. 

 

 

 

http://www.digitaltrends.com/
http://www.edition.cnn.com/
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Príloha 3 Využívanie mobilnej integrácie v cestovnom ruchu v praxi 

 

Obrázok 5 Online check-in na letisku prostredníctvom telefónu 

 
Prameň: www.at-languagesolutions.com, 2022. 

 

Obrázok 6 Mobilná aplikácia Tripadvisor určená na pomoc pri plánovaní výletov 

 
Prameň: www.theguardian.com, 2022. 

http://www.at-languagesolutions.com/
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Príloha 4 Využívanie chatbotov a umelej inteligencie v cestovnom ruchu v praxi 

 

Obrázok 7 Chatbot pri komunikácií s hosťom v hoteli 

 
Prameň: www.medium.com, 2022. 

 

Obrázok 8 Chatbot pri komunikácií s klientom na portáli online cestovnej kancelárie  

www.expedia.com 

 
Prameň: www.medium.com, 2022. 

 

 

 

 

 

 

http://www.medium.com/
http://www.medium.com/
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Príloha 5 Využívanie technológie internetu vecí v cestovnom ruchu v praxi 

 

Obrázok 9 Ovládanie zariadenia izby pomocou telefónu  

 
Prameň: www.asmag.com, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asmag.com/
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Príloha 6 Využívanie virtuálnej a rozšírenej reality v cestovnom ruchu v praxi 

 

Obrázok 10 Využitie rozšírenej reality na rozpoznanie objektov 

 
Prameň: www.forbes.com, 2022. 

 

Obrázok 11 Virtuálna prehliadka Hong Kongu prostredníctvom tabletu 

 
Prameň: www.discoverhongkong.com, 2022. 

 

 

 

http://www.forbes.com/
http://www.discoverhongkong.com/
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