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ÚVOD 
 

Región Banská Štiavnica sa nachádza v strede Slovenska v Banskobystrickom kraji. 

Rozlohou a počtom obyvateľov patrí medzi menšie regióny. Región má bohatú históriu spojenú 

s baníckou činnosťou a atraktívnu prírodnú ponuku. V minulosti bol región známy a 

vyhľadávaný pre ťažbu drahých kovov (zlata, striebra). Po úpadku baníctva sa v regióne 

pozornosť sústredila na rozvoj cestovného ruchu ako faktora ekonomického a spoločenského 

rozvoja. Pre rozvoj cestovného ruchu je potrebný prírodný a kultúrny potenciál, dostatočný 

počet atraktivít, ponuka ubytovacích a stravovacích zariadení, ako aj prítomnosť manažérskych 

organizácií, ktoré majú pomáhať v rozvoji a propagácii regiónu.  

Cieľom práce je preskúmať podmienky rozvoja cestovného ruchu v regióne Banská 

Štiavnica. Predpokladaným výsledkom práce je analýza a zhodnotenie súčasného stavu 

cestovného ruchu v regióne Banská Štiavnica. 

V prvej kapitole vymedzíme skúmané územie a charakterizujeme región Banská Štiavnica. 

Identifikujeme dopravnú dostupnosť, klimatické podmienky a  hlavné ekonomické aktivity, 

ktoré v regióne prebiehajú. Charakterizujeme aj primárnu a sekundárnu ponuku cestovného 

ruchu v regióne. V druhej kapitole preskúmame činnosť manažérskych organizácií cestovného 

ruchu, ktoré v regióne pôsobia. Priblížime ich ciele, vízie, počet a štruktúru členov a 

identifikujeme aktivity a projekty, ktoré vykonávajú. V tretej kapitole preskúmame dopyt po 

cestovnom ruchu na základe návštevnosti ubytovacích, kultúrnych zariadení a organizovaných 

podujatí. V štvrtej kapitole zhodnotíme prínos cestovného ruchu k rozvoju regiónu Banská 

Štiavnica aplikovaním viacerých ukazovateľov, ako napr. daňovými príjmami z cestovného 

ruchu, turistickou funkciou, hustotou lôžok, intenzitou zamestnanosti a Isardovým 

lokalizačným koeficientom. V piatej kapitole vypracujeme na základe získaných poznatkov 

SWOT analýzu, kde zhodnotíme silné a slabé stránky cestovného ruchu v regióne Banská 

Štiavnica, jeho príležitosti a možné ohrozenia rozvoja.  

Práca poskytuje prehľad o aktuálnom stave cestovného ruchu v regióne Banská Štiavnica. 

Poukazuje na ponuku cestovného ruchu, dopyt návštevníkov, manažment cieľového miesta 

a ekonomické prínosy cestovného ruchu k rozvoju regiónu. Súčasťou práce sú aj perspektívy 

rozvoja cestovného ruchu v regióne Banská Štiavnica.  
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1. Charakteristika regiónu Banská Štiavnica 

Región Banská Štiavnica sme pre účely tejto práce vymedzili ako územie 

Banskoštiavnického okresu. Nachádza sa v juhozápadnej časti Banskobystrického kraja a 

podľa Regionalizácie v cestovnom ruchu (2005) sa zaraďuje do Pohronského regiónu. Územie 

regiónu je položené v centrálnej časti Štiavnických vrchov. Najvyšším bodom a zároveň 

najvyšším bodom Štiavnických Vrchov je vrch Sitno. Geologická stavba územia v minulosti 

podnietila rozvoj baníctva, vďaka čomu bol aj vybudovaný unikátny vodohospodársky systém 

umelých jazier, tzv. tajchy (Okres Banská Štiavnica, 2021). 

Rozloha okresu Banská Štiavnica je 292,3 km2. Administratívno-správnym sídlom a zároveň 

jediným mesto, ktoré sa v okrese nachádza je Banská Štiavnica. Nachádza sa tu 14 obcí 

a väčšina z nich je riedko osídlená. Okres Banská Štiavnica má približne 16-tisíc obyvateľov 

a jeho hustota zaľudnenia je 55 obyvateľov/km2 (Štatistický úrad SR, 2021). Mieru 

nezamestnanosti v okrese Banská Štiavnica uvádzame v tabuľke 1.  

Tabuľka 1 Vývoj nezamestnanosti v okrese Banská Štiavnica 

Prameň: Miera evidovanej nezamestnanosti (Štatistický úrad SR, 2022). 

Najvýznamnejším dopravným spojením je rýchlostná cesta R1. Návštevníci môžu, okrem 

cestnej dopravy, využiť autobusovú alebo vlakovú dopravu. Autobusová stanica však doposiaľ 

ešte nebola vybudovaná v meste Banská Štiavnica. Na účely verejnej dopravy v rámci mesta 

Banská Štiavnica je využívaný turistický vláčik (OOCR Banská Štiavnica, 2022). 

Región je známy dlhodobou históriou baníctva a s tým súvisiacimi aktivitami. V okrese 

Banská Štiavnica v súčasnosti prevládajú malé a stredné podniky s odvetviami stavebného, 

textilného, drevospracujúceho, nábytkárskeho, hutníckeho a potravinárskeho priemyslu. 

Cestovný ruch patrí medzi kľúčové hospodárske sektory regiónu. Ročne zavíta do mesta 

Banská Štiavnica približne pol miliónu návštevníkov, ktorí v meste a jeho okolí minú zhruba 

12 miliónov eur (OOCR Banská Štiavnica, 2020).  

Primárnu ponuku tvoria prírodné pamiatky a antropogénna ponuka, ako sú kultúrno-

historické pamiatky a organizované podujatia. Sekundárna ponuka slúži na priblíženie 

primárnej ponuky návštevníkom a hlavným cieľom je uspokojenie potrieb počas návštevy 

cieľového miesta, ako sú ubytovacie a stravovacie zariadenia, turisticko-informačné kancelárie, 

športovo-rekreačné zariadenia a pod. 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Miera nezamestnanosti v % 13,21 8,05 6,49 6,06 8,67 7,41 
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1.1. Primárna ponuka cestovného ruchu 
 

Medzi najvýznamnejšie chránené územia v regióne patrí Chránená krajinná oblasť 

Štiavnické vrchy (CHKO Štiavnické vrchy, 2021). Ďalším chráneným areálom v regióne je 

Banskoštiavnická botanická záhrada, ktorá vznikla v roku 1958 a jej hlavným účelom bolo 

pestovanie cudzokrajných drevín (Banskastiavnica.travel, 2021). Najznámejšia turistická trasa 

je na vrch Sitno, ktorá ponúka pôsobivé výhľady na okolitú krajinu. Medzi ďalšie vyhľadávané 

trasy patrí náučný chodník Milana Kapustu po žile Terézia, Glanzenberg alebo Žakýlske pleso 

(Banskastiavnica.org, 2021). 

V regióne sa nachádza 24 cyklotrás s celkovou dĺžkou okolo 150 km. Medzi najznámejšie 

cyklotrasy patrí Štiavnická Anča a Piargska panoráma (Bajkomktajchom.sk, 2021). Nachádzajú 

sa tu dve významné lyžiarske strediská, ktoré sú celoročne využívané, a to Salamandra resort, 

ktorý sa nachádza uprostred Štiavnických vrchov (Salamandra resort, 2021). Ďalším 

lyžiarskym strediskom je SKI Dúbravy (SKI Dúbravy, 2021). Taktiež sa tu nachádzajú 

bežkárske trate v celkovej dĺžke približne 45 kilometrov (OOCR Banská Štiavnica, 2021).  

Banská Štiavnica je staré banícke mesto, v blízkosti centra sa nachádzajú desiatky šácht 

a stovky štôlní. Mesto leží v centre najväčšej stredoeurópskej sopky nazývanej Štiavnický 

stratovulkán. V minulosti sa v tomto regióne nachádzalo 60 vodných nádrží medzi sebou 

poprepájaných, ktoré slúžili najmä pre banskú činnosť. V súčasnosti sa tu nachádza už len 24 

nádrží, ktoré sú využívané rekreantami z celého Slovenska aj zahraničia (Banská Štiavnica, 

2022).  

V regióne Banská Štiavnica sa nachádza veľké množstvo kultúrnych atraktivít, od hradov, 

múzeí a galérií cez rôzne technické pamiatky, až po zaujímavé podujatia. Medzi známe hrady 

a zámky patria Starý zámok, Nový zámok, Hrad Sitno a Piargská brána. Ďalšími kultúrnymi 

pamiatkami patria galérie, kde patria Galéria Jozefa Kollára, Schemnitz a galéria Infinitórium. 

Medzi zaujímavé sakrálne pamiatky patrí Evanjelický A.V. kostol, Farský kostol Nanebovzatia 

Panny Márie, Kalvária, Kostol sv. Kataríny a Židovská synagóga (OOCR Banská Štiavnica, 

2021).  

Mesto Banská Štiavnica je charakteristické svojou baníckou kultúrou, preto je väčšina 

expozícií v múzeách. Najvýznamnejším je Slovenské banské múzeum (SBM), ktoré združuje 

8 expozícií. Jeho súčasťou je aj Banské múzeum v prírode, ktoré zobrazuje vývoj rudného 

baníctva. Pre verejnosť je sprístupnená časť štôlne Glanzenberg, ktorá mala významnú úlohu 

v počiatkoch ťažby zlatostrieborných rúd. Ďalej sa môže región prezentovať aj jedným 

z najväčších drevených pohyblivých betlehemov na Slovensku (Muzeum.sk, 2021).  
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Banská Štiavnica sa považuje za atraktívne miesto s veľkým množstvom kultúrneho 

využitia. Nachádzajú sa tu zaujímavé atraktivity, napríklad Banka lásky je celosvetový unikát, 

Trotuár, tzn „trotuár“ sa označuje ulica s vyvýšeným chodníkom a jadro mesta predstavuje 

námestie Svätej trojice (TASR, 2018).  

Pre milovníkov kultúrnych podujatí sa v regióne organizujú podujatia pre všetky vekové 

kategórie, milovníkov folklóru a tradícií, lesníctva, umenia či šachu. Najznámejšie sú festival 

4 živly, Capalest, Dni svätého Huberta, Festival kumštu, remesla a zábavy, Festival peknej 

hudby, Folklórne slávnosti a Salamandrové dni (Supersova.sk, 2021). 

1.2. Sekundárna ponuka 
 

V roku 2020 sa nachádzalo v regióne Banská Štiavnica 80 ubytovacích zariadení. V meste 

Banská Štiavnica sa nachádza 46 ubytovacích zariadení, v obciach Vyhne a Štiavnické Bane 

12, v obci Hondruša-Hámre je ich 7, v ostatných obciach sú zastúpené ostatné. Najviac 

zastúpené ubytovacie zariadenia sú penzióny a ubytovanie v súkromí (OOCR Banská 

Štiavnica, 2021). OOCR Región Banská Štivnica (2020) vo svojej výročnej správe z roku 2019 

informuje o tom, že cez airbnb.com je 29 neidentifikovaných zariadení a na booking.com 

existuje 24 zariadení, ktoré nie sú registrované, preto predpokladáme, že neodvádzajú dane 

a tak nie sú vedené v žiadnych štatistikách. Počet ubytovacích zariadení narástol od roku 2005 

viac ako 3,5 násobne. Počet izieb narástol približne o 155% a počet lôžok približne o 146%. 

Priemerná dĺžka pobytu, domácich aj zahraničných návštevníkov klesla. V roku 2005 bol 

priemer 2,5 nocí, ale v roku 2019 iba 1,9 nocí (Sedlárová, 2020).  

V okrese Banská Štiavnica je viacero stravovacích zariadení rôznych kategórií. Celkový 

počet stravovacích zariadení je podľa kategórií približne 30 pohostinstiev, 27 reštaurácií, 16 

kaviarní, 14 zariadení rýchleho občerstvenia, 7 pizzerií, 4 bary a 1 pivovar (december 2021). 

Najviac stravovacích zariadení ponúka mesto Banská Štiavnica (OMA.sk, 2021). 

V regióne Banská Štiavnica sa nachádzajú štyri turisticko-informačné kancelárie. Prvou je 

mestská turistická informačná kancelária, ktorá sa nachádza na hlavnom Námestí sv. Trojice. 

Ďalšou kanceláriou je Infocentrum Kalvária, ktorá sa nachádza pod Kalváriou. Infocentrum na 

vrchole Sitna je sezónne otvorené a posledné informačné centrum sa nachádza v obci 

Štiavnické Bane (OOCR Banská Štiavnica, 2021).  

Nachádzajú sa tu aj tri významné športovo-rekreačné zariadenia, a to mestská plaváreň, 

bowling a lyžiarske stredisko. Nájdeme tu štyri požičovne, konkrétne Tanad Sport, BS-rent, 

Elektrokolobežky a Člnkáreň (OOCR Banská Štiavnica, 2021).   



7 
 

2. Manažérske organizácie cestovného ruchu  

V regióne Banská Štiavnica pôsobia viaceré manažérske organizácie cestovného ruchu. 

Úlohou organizácií je podpora rozvoja cestovného ruchu v regióne, usmerňovanie podnikov 

cestovného ruchu, informovanie návštevníkov a pod. V regióne pôsobí Oblastná organizácia 

cestovného ruchu (OOCR) a Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR).  

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica bola založená v roku 2011. 

Medzi hlavné orgány patrí valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada a výkonný 

riaditeľ. Členovia OOCR sú obce s počtom 11 a ďalšie subjekty s počtom 45 (napr. podniky, 

múzeá, neziskové organizácie a aj Štátna ochrana prírody).  Na financovaní aktivít Oblastnej 

organizácie sa podieľajú členské subjekty a štát prostredníctvom štátnej dotácie Ministerstva 

dopravy a výstavby SR.  

Cieľom OOCR je podporovať rozvoj cestovného ruchu v Štiavnických vrchoch, zvýšiť 

návštevnosť regiónu, viesť návštevníkov k spokojnosti, predĺženiu pobytu, zvýšeniu počtu 

prenocovaní a nárastu tržieb. Jej úlohou je riešiť problémy rozvoja cestovného ruchu, ktorého 

podmienkou je zachovanie prírodného, hmotného či nehmotného dedičstva. Taktiež má 

prispievať k propagácii, vytvárať marketing regiónu a členov, podporovať podujatia v regióne, 

sieťovať partnerov a odovzdávať know-how.  

Financovanie OOCR v roku 2019 tvorili členské príspevky, ktoré boli vo výške 81 262,00 € 

z toho najväčšiu časť príspevkov tvoria ostatné subjekty (47,6% - RA BBSK 2020 - 38,5%, iné 

subjekty – 9,1%), potom sú to príspevky miest a obcí (40,7%) a podnikatelia (12,1%). Ostatné 

príjmy OOCR sú z predaja bedekra 2 600,00 € a získania štátnej dotácie 39 543,00 €. 

OOCR Región Banská Štiavnica pracuje aktuálne na projektoch tvorby novej webovej 

stránky, sústredí sa na projekt Zázemie na Klingeri – vybudovanie šatní, toaliet, bufetov pre 

návštevníkov tajchu, projekt Nové schody na Sitno, vyznačenie nových cyklotrás na násype 

bývalej Štiavnickej Anče. OOCR taktiež spolupracuje na projektoch krajskej organizácie 

cestovného ruchu (OOCR Banská Štiavnica, 2022). 

Cieľom KOCR Banskobystrický kraj Turizmus je podpora a vytváranie podmienok pre 

rozvoj cestovného ruchu na území kraja, aktívne vytvárať podmienky a realizovať aktivity 

zamerané na rozvoj cestovného ruchu a chrániť záujmy členov. Predmetom činnosti organizácie 

je tvorba a realizácia marketingu či propagácie cestovného ruchu. Medzi hlavné projekty patria 

Pohronská hradná cesta, Cesta skla, Obnova turistických a cyklistických chodníkov, Projektové 

zámery oblastných organizácií cestovného ruchu a iné.  
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Financovanie KOCR do roku 2019 bolo len z členských príspevkov, ktoré boli vo výške 

189 973, 97 € a príjmov z podnikateľskej činnosti regionálnej cestovnej kancelárie, ktoré tvorili 

37 177,00 €. KOCR v roku 2020 je financovaná nielen z členských príspevkov, ktorý je vo 

výške 247 235,00 € a príjmov z podnikateľskej činnosti regionálnej cestovnej kancelárie, ktorý 

tvorí 59 478,00 €, ale KOCR prvýkrát požiadala o nenárokovateľnú štátnu dotáciu Ministerstva  

dopravy a výstavby SR vo výške 100 000,00 € ale priznaná bola čiastka 99 473,31  €, a dotáciu 

z fondu na podporu umenia vo výške 3 500,00 €. 

Aktuálne projekty KOCR Banskobystrický kraj turizmus sú Koncepcia rozvoja prírodného 

cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji do roku 2030, Zážitkové vlaky, Pohronská hradná 

cesta, Cesta skla, Obnova turistických a cyklistických chodníkov, Pasportizácia 

cykloturistických trás a v neposlednom rade je to podpora projektových zámerov oblastných 

organizácií cestovného ruchu (KOCR Banskobystrický kraj turizmus, 2022). 

Súčasťou mestského úradu v Banskej Štiavnici je Oddelenie kultúry, športu a mediálnej 

komunikácie. Jeho hlavnou úlohou je tvorivá práca, ktorú treba publikovať verejnosti, 

podporovať kultúru a šport vo forme organizácie akcií a podujatí (OKŠaMK, 2021). 

Medzi združenia pôsobiace na území regiónu patria Združenie turizmu Banská Štiavnica. 

Jeho hlavným cieľom je podporovať rozvoj regiónu Banská Štiavnica a ďalších obcí v 

Štiavnických vrchoch. Druhým združením je Iniciatíva za žive mesto, ktorá vznikla na podporu 

kultúry, vzdelania a zvýšenia kvality života pomocou inovatívnej formy kultúrnych podujatí a 

zážitkov pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica i jej návštevníkov. Ďalším združením je 

Občianske združenie Štiavnické múzy a jeho cieľom je rozvíjanie umeleckých a vedeckých 

aktivít v Štiavnickom regióne (Databáza združení, 2021). Posledným združením je Občianske 

združenie Zlatá cesta, ktorá združuje 31 obcí z dvoch okresov Banská Štiavnica a Krupina. 

Počet členov občianskeho združenia je 81. Cieľom je zvýšiť kvalitu života vo vymedzenom 

území, zlepšiť ekonomické príležitosti a sociálne podmienky vo všetkých oblastiach 

hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho, spoločenského, duchovného a športového života, v 

spolupráci s ostatnými subjektami prispievať k všestrannému rozvoju územia, zvýšiť 

konkurencieschopnosti a životnú úroveň obyvateľov územia (OZ Zlatá cesta, 2021).  

Značka „Regionálny produkt Hont“ vznikla v roku 2012. Produkt sa udeľuje producentom 

a výrobcom, remeselníkom a poskytovateľom služieb v regióne Hont za produkty a výrobky, 

ktoré sú originálne, pochádzajú z regiónu, vychádzajú z historických tradícií, sú kvalitné a ručne 

vyrábané. Hlavným cieľom je značenie miestnych produktov a podporiť tradičné miestne 

výrobky a služby, ktoré svojim spôsobom výroby a poskytovaním služieb zároveň šetria životné 
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prostredie a v konečnom dôsledku všetkých, ktorí žijú a vytvárajú nové jedinečné hodnoty v 

jednotlivých slovenských regiónoch (Produkthont.sk, 2021). 

2.1. Strategické dokumenty a rozvoj cestovného ruchu v regióne Banská 
Štiavnica 

 

Stratégia predstavuje ucelený súbor opatrení vedúci k dosiahnutiu definovaných cieľov. 

Obsahuje definíciu problému, súhrn podkladových analýz a dát, definíciu vízie a stanovené 

ciele. V regióne Banská Štiavnica sú vypracované viaceré strategické dokumenty. 

Prvým dokumentom je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská 

Štiavnica, ktorý je vypracovaný na roky 2015 - 2024. Víziu dokumentu je vyvážené využívanie 

historického a prírodného bohatstva s cieľom ekonomického a ekologického zveľaďovania. 

Prezentovanie kultúrnych a historických tradícií a zvyklostí pre rozvoj cestovného ruchu na 

regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Cieľom je podporovať podnikateľské aktivity v 

cestovnom ruchu.  

Manažment plán lokality UNESCO “Historické mesto Banská Štiavnica a technické 

pamiatky okolia je druhým dokumentom. Manažment plán je komplexný plánovací nástroj, 

ktorého využívanie sleduje cieľ zabezpečiť označenie, ochranu, zachovanie, prezentovanie a 

odovzdávanie budúcim generáciám dedičstvo Lokality UNESCO – Banská Štiavnica a 

technické pamiatky okolia.  

Posledným dokumentom je Strategický dokument rozvoja zážitkového turizmu lokality 

Banská Štiavnica a okolie. Je zameraný na analýzu a rozvoj Geoparku Banská Štiavnica 

(OOCR Banská Štiavnica, 2022). 
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3. Dopyt po cestovnom ruchu v regióne Banská Štiavnica 

Dopyt po cestovnom ruchu vytvárajú návštevníci, ktorí využívajú primárnu a sekundárnu 

ponuku cestovného ruchu. Ide o pobyt návštevníkov v cieľovom mieste, ktorí sa aktívne 

zúčastňujú na cestovnom ruchu a prispievajú k celkovému rozvoju regiónu.  

V roku 2019 zaznamenali ubytovacie zariadenia v okrese 35 532 domácich a 8 442 

zahraničných návštevníkov (tabuľka 2). Spolu tak navštívilo región 44 974 návštevníkov, čo 

predstavuje 56% nárast oproti roku 2016. Rapídny pokles bol zaznamenaný v roku 2020, kedy 

počet návštevníkov klesol o 44% oproti roku 2019. Počet zahraničných návštevníkov poklesol 

až o 81%. Výrazný rozdiel v počte návštevníkov sme zaznamenali medzi rokmi 2016 a 2019 

pri zahraničných návštevníkoch, kde sa počet zvýšil o 31%, avšak počet ich prenocovaní sa 

zvýšil iba o 13%. To znamená, že zahraniční návštevníci v roku 2019 trávili v priemere menej 

dní ako v roku 2016.   

Tabuľka 2 Počet návštevníkov a prenocovaní v ubytovacích zariadeniach  

rok 
Počet 

návštevníkov 

Počet 

prenocovaní 

Domáci návštevníci Zahraniční návštevníci 

Počet 

návštevníkov 

Počet 

prenocovaní 

Počet 

návštevníkov 

Počet 

prenocovaní 

2016 28 797 55 285 22 389 40 464 6 408 14 821 

2017 37 786 71 081 29 905 54 745 7 881 16 336 

2018 37 202 69 068 29 380 53 509 7 822 15 559 

2019 44 974 85 638 36 532 68 884 8 442 16 754 

2020 29 957 57 862 28 318 54 632 1 639 3 230 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov od ŠÚ (datacube.statistics.sk, 2021). 

V rokoch 2016 – 2018 boli v regióne Banská Štiavnica zaznamenané tržby za ubytovanie vo 

výške okolo 5,3 až 5,6 miliónov eur (Tabuľka 3).  

 

Tabuľka 3 Tržby za ubytovanie 

Kategória/Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Región Banská Štiavnica 5 275 349 5 761 137 5 648 171 7 507 759 5 117 307 

Mesto Banská Štiavnica 939 555 1 289 673 1 400 110 1 922 931 1 390 405 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa Správy o stave mesta Banská Štiavnica a činnosti 
samosprávy za rok 2020 (www.banskastiavnica.sk, 2021). 
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V roku 2019 zaznamenali zariadenia tržby viac ako 7,5 milióna eur, tzn. že medzi rokmi 

2018 a 2019 sa tržby zvýšili o 33%. V roku 2020 boli tržby na úrovni 5,1 milióna eur, tzn. že 

medziročne sa znížili o 32%. Vyvíjali sa tržby za ubytovanie v zariadeniach na území mesta 

Banská Štiavnica. Od roku 2016 sa postupne zvyšovali tržby zo sumy 939 555 € až na 

1 922 931, ktoré boli zaznamenané v roku 2019. 

Z hľadiska návštevnosti kultúrnych zariadení sme sa zamerali na múzea a galérie. Vybrali 

sme si najviac navštevované kultúrne zariadenia v okrese Banská Štiavnica, ako sú Múzeum vo 

sv. Antone, Galéria J. Kollára, Kammerhof, Banské múzeum v prírode a štôlňa Glanzenberg 

(tabuľka 4).    

Tabuľka 4 Počet návštevníkov v kultúrnych zariadeniach v okrese Banská Štiavnica 

Rok 

Kultúrne zariadenia 

Múzeum vo 

sv. Antone 

Galéria 

J. Kollára 
Kammerhof 

Banské múzeum 

v prírode 

Štôlňa  

Glanzenberg 

2017 62 986 5 148 9 420 45 278 2 892 

2018 47 729 6 003 8 859 47 332 2 869 

2019 39 731 5 180 7 781 50 425 2 339 

2020 24 850 1 940 4 277 30 192 1 803 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2021. 

Múzeum vo sv. Antone navštívilo 62 986 návštevníkov v roku 2017, avšak od tohto roku 

počet návštevníkov poklesol. Počet návštevníkov múzea sa znížil medzi rokmi 2017 a 2020 

o 61%. Tento pokles zapríčinila aj pandemická situácia, pretože múzeá nemohli byť otvorené 

celoročne a prispôsobovali sa opatreniam. Pre Galériu J. Kollára bol najúspešnejší rok 2018 

s počtom 6 003 návštevníkov. Návštevnosť poklesla v roku 2020 až o 68% oproti roku 2018.  

Múzeum Kammerhof v sledovanom období navštevovalo menej návštevníkov. Najúspešnejší 

rok bol v roku 2017, toto múzeum navštívilo 9 420 návštevníkov. Pokles nastal v roku 2020 

kedy počet návštevníkov klesol viac ako o polovicu. Návštevnosť Banského múzea v prírode 

stúpal viac ako o 2 000 návštevníkov ročne. Pokles v roku 2020 znamenal zníženie počtu 

návštevníkov o 20 000, v spomínanom roku múzeum navštívilo 30 192 návštevníkov. Známu 

štôlňu Glanzenberg navštevovalo v sledovanom období približne rovnaký počet návštevníkov, 

ktorý každým rokom mierne klesal.  

Do dopytu po cestovnom ruchu zahŕňame aj návštevnosť organizovaných podujatí. 

V regióne Banská Štiavnica sa organizuje množstvo podujatí, ale vybrali sme najznámejšie. 

Údaje sme získali od organizátorov, ktorých sme telefonicky kontaktovali (tabuľka 5).  
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Tabuľka 5 Počet návštevníkov organizovaných podujatí 

Rok 
Organizované podujatia 

4 živly FS Podhorie Salamandrové dni Štiavnický živý šach 

2017 3 606 x 5 000 – 6 000 2 000 – 3 000 

2018 3 195 4 000 5 000 – 6 000 2 000 – 3 000 

2019 3 369 4 500 – 5 000 5 000 – 6 000 2 000 – 3 000 

2020 1 617 - 5 000 – 6 000 - 

2021 x - 5 000 – 6 000 - 

Poznámka: x – nezistené údaje; - nekonali sa, 
Prameň: Vlastné spracovanie, 2021. 

Festivalu 4 živly v rokoch 2017 až 2019 sa zúčastnilo približne 3 000 návštevníkov. Záujem 

o podujatie klesol na 1 617 návštevníkov. Folklórne slávnosti Podhorie sa v rokoch 2020 

a 2021 nekonali z dôvodu pandemickej situácie. V rokoch 2018 a 2019 zaznamenali 

návštevnosť do približne 5 000 návštevníkov. Organizátori podujatia Salamandrové dni 

nezaznamenávajú presné údaje o návštevnosti z dôvodu voľného vstupu na podujatie, ale na 

stránkach uvádzajú približnú návštevnosť do 6 000 ľudí, pretože len samotný sprievod 

v programe tvorí 200 osôb. Štiavnický živý šach sa v posledných dvoch rokoch nekonal, ale za 

roky 2017 a 2019 organizátori odhadujú účasť do 3 000 návštevníkov. Taktiež je tu voľný 

vstup, ale každý rok zaznamenávajú vyšší záujem o podujatie.  

Vykonali sme analýzu recenzií na ubytovacie a kultúrne zariadenia, ktoré počas pobytu 

návštevníci navštevujú. Najviac kladných hodnotení od návštevníkov sme zaznamenali pri 

ubytovacom zariadení ForRest Glamping a najnegatívnejšie recenzie sme zaznamenali pri 

zariadeniach Grand Hotel Matej a Divná pani Luxury Gallery Rooms (tabuľka 6) .  

 

Tabuľka 6 Hodnotenie ubytovacích zariadení 

Zariadenia 
Hodnotenie na stránke 

Booking 
(max 10) 

Počet 
recenzii 

Tripadvisor 
(max 5) 

Počet 
recenzii 

Google 
(max 5) 

Počet 
recenzii 

Penzión Resla Residence 8,9 515 4,0 39 4,7 132 

ForRest Glamping 9,7 149 4,5 10 4,8 94 
Hotel Salamandra 8,7 616 4,0 109 4,5 615 
Grand Hotel Matej 7,7 976 3,0 82 3,9 357 

Divná Pani L. G. R.  9,2 400 5,0 15 3,9 115 
Kotyž 9,0 3 - - 4,4 17 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2021. 
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4. Prínos cestovného ruchu k rozvoju regiónu Banská Štiavnica 

Cestovný ruch v cieľovom mieste ovplyvňuje ekonomiku regiónu nielen spotrebou statkov 

a služieb, ktoré priamo a v rôznej miere uspokojujú dopyt návštevníkov, ale aj nepriamo 

ďalšími ekonomickými-nadväznými činnosťami, ktoré vyvoláva priemysel cestovného ruchu.  

V tejto kapitole sa zameriame na daňové príjmy, a to podiel a vývoj dane za ubytovanie. 

Ďalej preskúmame vybrané ukazovatele rozvoja cestovného ruchu, ako sú turistická funkcia, 

intenzita zamestnanosti, podiel zamestnanosti v cestovnom ruchu a Isardov lokalizačný 

koeficient. 

4.1. Daňové príjmy 
 

V tejto časti preskúmame daňové príjmy za rok 2020, ktoré sme čerpali zo Správy o stave 

mesta Banská Štiavnica (tabuľka 7). Pozreli sme sa na podiel daní za ubytovanie na daňových 

príjmoch, aj na zmeny a vývoj daňových príjmov v meste Banská Štiavnica a ostatných obciach 

tohto regiónu. 

Tabuľka 7 Podiel dani za ubytovanie na daňových príjmoch za rok 2020 

Obec Daňové príjmy Plnenie v % Daň za ubytovanie 
Podiel na dani 

z príjmov 

Banská Štiavnica mesto 5 533 665,00 99,17 47 000,10 0,85 % 

Podhorie 366 988,60 95,50 468,50 0,12 % 

Banská Belá 553 340,00  460,80 0,08 % 

Svätý Anton 501 947,64 102,41 2066,46 0,41 % 

Štiavnické Bane 536 571,49 104,00 6417,71 1,20 % 

Hodruša – Hámre 806 516,00  19 619,95 2,43 % 

Vyhne 607 476,46 94,71 31 283,00 5,15 % 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2021. 

Z tabuľky vyplýva, že najvyššie príjmy z dane za ubytovanie malo v roku 2020 mesto 

Banská Štiavnica. Najvyšší podiel príjmov z dane za ubytovanie na daňových príjmoch má obec 

Vyhne (5,15 %), najnižšie obec Banská Belá.  Zamerali sme sa aj na vývoj dane za ubytovanie 

v rokoch 2019 a 2020 v obciach regiónu (tabuľka 8). 

 

Tabuľka 8 Vývoj dane za ubytovanie v rokoch 2019 a 2020 v obciach regiónu 

Obec Daň za ubytovanie 2019 Daň za ubytovanie 2020 Index Zmena 

Región Banská Štiavnica 132 702, 29 107 893,48 0,81 -18,70 % 
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Hodruša – Hámre 18 851,25 19 619,95 1,04 +4,08 % 

Ilija 322,1 284,46 0,88 -11,69 % 

Počúvadlo 125,5 80,00 0,64 -36,25 % 

Vyhne 50 645,00 31 283,00 0,62 -38,23 % 

Banská Štiavnica mesto 53 273,50 47 000,10 0,88 -11,78 % 

Podhorie 261,00 468,50 1,80 +79,50 % 

Banská Belá 834,40 460,80 0,55 - 44,77 % 

Svätý Anton 2 883,54 2 066,46 0,72 -28,34 % 

Štiavnické Bane 5 506,00 6417,71 1,17 +16,56 % 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2022. 

 

Pozorovali sme vývoj daní v sledovanom období 2019 – 2020 v meste a obciach regiónu 

Banská Štiavnica. Najväčší percentuálny pokles zaznamenala obec Banská Belá (o 44,77%). 

Naopak, najväčší nárast zaznamenala obec Podhorie vo výške 79,50 %.  

4.2. Vybrané ukazovatele cestovného ruchu  
 

Pomocou vybraných ukazovateľov preskúmame význam cestovného ruchu v regióne 

Banská Štiavnica. Zameriame sa na turistickú funkciu, hustotu lôžok, intenzitu zamestnanosti 

a Isardov lokalizačný koeficient (Gúčik, 2020, s. 363). 

Prvým ukazovateľom je turistická funkcia, tzv. Defertov index, ktorý poskytuje obraz o 

vybavenosti regiónu kapacitami ubytovacích zariadení nevyhnutných pre pobytový cestovný 

ruch) (tabuľka 9). 

 

Tabuľka 9 Turistická funkcia za rok 2019 

Oblasť/Údaj Počet obyvateľov Kapacita ubytovacích zariadení (lôžka) 

Banská Štiavnica 16 003 1 073 

Slovenská Republika 5 458 000 186 221 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov od ŠÚ (datacube.statistics.sk, 2021). 

 

Výpočet turistickej funkcie (Tf): 

Banská Štiavnica = (1 073) / (16 003)*1 000 = 67,5 

Slovenská Republika = (186 221) / (5 458 000)*1 000 = 34,12 

 

Výpočtom turistickej funkcie získame údaje o približnom počte lôžok, tzn. koľko lôžok 

pripadá na 1 000 obyvateľov regiónu alebo štátu. Výsledná hodnota pre región Banskej 
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Štiavnice predstavuje 67 lôžok na 1 000 obyvateľov. Rovnakým výpočtom sme zistili aj 

turistickú funkciu Slovenska, ktorá predstavuje približne 34 lôžok na 1 000 obyvateľov. Na 

základe výsledku môžeme konštatovať, že turistická funkcia v regióne Banská Štiavnica je 

dvojnásobne vyššia ako je priemer turistickej funkcie na Slovensku.  

Ďalším ukazovateľom je hustota lôžok. Tento ukazovateľ poskytuje obraz o počte lôžok 

v ubytovacích zariadeniach na 100 km2, tzn. koľko lôžok pripadá na 100 km2 (tabuľka 10). 

 

Tabuľka 10 Hustota lôžok za rok 2019 

Oblasť/Údaj Rozloha (100km2) 
Kapacita ubytovacích 

zariadení (lôžka) 
Hustota lôžok 

(lôžko/100km2) 

Banská Štiavnica 2,923 1 073 367 

Slovenská Republika 490,35 186 221 380 

Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov od ŠÚ (datacube.statistics.sk, 2021). 

 
Výpočet hustoty lôžok: 

Banská Štiavnica = 
 

,
= 367 

Slovenská Republika = 
 

,
= 380 

 

Výpočtom sme zistili, že v regióne Banská Štiavnica pripadá na 100 km2 približne 367 lôžok 

a priemerná hodnota na Slovenku je približne 386 lôžok na 100 km2. Z toho usudzujeme, že 

hustota lôžok v regióne Banská Štiavnica nie je výrazne odlišná od priemernej hustoty lôžok na 

Slovensku. 

Tretím ukazovateľom je intenzita zamestnanosti, ktorým sa posudzuje zamestnanosť 

v konkrétnom odvetví alebo sektore vo vzťahu k počtu obyvateľov regiónu alebo štátu. 

Z dôvodu absencie presných údajov o počte zamestnaných v cestovnom ruchu (napr. za 

ubytovacie a stravovacie služby) obsahuje údaj okrem zamestnaných v cestovnom ruchu aj 

počet zamestnaných v obchode (tabuľka 11). 

 

Tabuľka 11 Intenzita zamestnanosti za rok 2019 

Oblasť/Údaj Zamestnaní v CR Počet obyvateľov 
Intenzita zamestnanosti 

(%) 

Banská Štiavnica 319* 16 003 1,99 

Slovenská Republika 180 000 5 458 000 3,30 

*Počet zamestnaných v odvetviach obchod, ubytovacie a stravovacie služby. 
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Prameň: Vlastné spracovanie podľa údajov od ŠÚ (datacube.statistics.sk, 2021). 

 

Výpočet intenzity zamestnanosti (Iz): 

Banská Štiavnica = 
 

∗ 100 = 1,99 % 

Slovenská Republika = 
 

  
∗ 100 = 3,30 % 

 

Na základe výsledkov možno konštatovať, že intenzita cestovného ruchu v regióne Banská 

Štiavnica je nižšia ako je jej priemerná hodnota na Slovensku. Dôvodom môže byť absencia 

presnejších údajov o počte zamestnaných v cestovnom ruchu na regionálnej úrovni ako aj 

metodika zisťovania zamestnanosti v cestovnom ruchu na národnej úrovni (Satelitný účet 

cestovného ruchu), ktorá zohľadňuje viaceré odvetvia (napr. aj cestovné kancelárie a služby 

kultúry), ktoré sme v prieskume nezohľadnili. 

Podiel zamestnanosti v cestovnom ruchu je ukazovateľ, ktorým percentuálne zisťujeme 

koľko je zamestnaných v cestovnom ruchu (v regióne/štáte) v porovnaní s celkovou 

zamestnanosťou v regióne/štáte (tabuľka 12).  

 

Tabuľka 12 Podiel zamestnanosti v cestovnom ruchu za rok 2019 

Oblasť/Údaj Celková zamestnanosť Zamestnanosť v CR 
Podiel zamestnanosti 

(%) 

Banská Štiavnica región 3 170 319 10,06 

Slovenská Republika 2 588 000 180 000 6,96 

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov od ŠÚ (datacube.statistics.sk, 2021). 

 

Výpočet podielu zamestnanosti v cestovnom ruchu: 

Banská Štiavnica = 
 

∗ 100 = 10,06 % 

Slovenská Republika = 
 

  
∗ 100 = 6,96 % 

 

Výpočtom percentuálneho podielu zamestnanosti sme dospeli k záveru, že v Regióne 

Banská Štiavnica je v cestovnom ruchu zamestnaných približne 10,06% zamestnancov 

z celkovej zamestnanosti regiónu. A v Slovenskej republike je tento percentuálny podiel  

približne 7% z celkovej zamestnanosti. Z týchto výsledkov usudzujeme, že v regióne Banská 

Štiavnica je podiel zamestnanosti v cestovnom ruchu na celkovej zamestnanosti vyšší ako na 
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Slovensku. Z výsledkov výpočtu podielu zamestnanosti môžeme tvrdiť, že v regióne Banská 

Štiavnica cestovný ruch priaznivo pôsobí na zamestnanosť a ekonomiku regiónu. 

Posledným ukazovateľom je Isardov lokalizačný koeficient, ktorý vyjadruje stupeň 

koncentrácie ekonomickej činnosti v určitom regióne a porovnáva ju s koncentráciou tejto 

činnosti v štáte. Koeficient kvantifikuje vplyv cestovného ruchu na regionálny rozvoj (tabuľka 

13). 

 

Tabuľka 13 Isardov lokalizačný koeficient za rok 2019 

Oblasť/Údaj Celková zamestnanosť Zamestnanosť v CR 
Isardov lokalizačný 

koeficient 

Banská Štiavnica 3 170 319 1,45 

Slovenská Republika 2 588 000 180 000 1,00 

Prameň: vlastné spracovanie podľa údajov od ŠÚ (datacube.statistics.sk, 2021). 

 

Výpočet Isardovho lokalizačného koeficientu (Lcr): 

Banská Štiavnica =  

  

 = 1,45 

Slovenská Republika = 
 

  
 

  

 = 1,00 

 

Z výsledkov výpočtu môžeme povedať, že cestovný ruch v regióne Banská Štiavnica je 

koncentrovanejší ako v štáte. Cestovný ruch sa podieľa na zamestnanosti v regióne Banská 

Štiavnica viac ako je priemer tejto ekonomickej činnosti na Slovensku.  

Vyjadrené ukazovatele poukázali na význam cestovného ruchu v regióne Banská Štiavnica. 

Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že cestovný ruch v regióne Banská Štiavnica 

stimuluje vyššiu koncentráciu kapacít ubytovacích zariadení na obyvateľov (turistická funkcia) 

ako je priemer Slovensku. Cestovný ruch sa podieľa na zamestnanosti v regióne približne 10 

%-tami, čím je jeho koncentrácia vyššia ako je celkový podiel cestovného ruchu na 

zamestnanosti na Slovensku (7 %).  
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5. SWOT analýza 

V tejto kapitole zhodnotíme región z hľadiska cestovného ruchu pomocou SWOT analýzy. 

Vymedzíme silné a slabé stránky regiónu, ako aj príležitosti a ohrozenia rozvoja cestovného 

ruchu v regióne Banská Štiavnica (tabuľka 14).  

 

Tabuľka 14 SWOT analýza rozvoja cestovného ruchu v regióne Banská Štiavnica 

Silné stránky Slabé stránky 

Poloha v strede Slovenska 

Atraktívna a zachovaná história 

Prírodné a kultúrno-historické atraktivity 

Ponuka ubytovacích a stravovacích zariadení 

Rozvinutý manažment cieľového miesta 

Aktivity a iniciatívy miestnych obyvateľov 

a subjektov (napr. podujatia) 

Dopravná dostupnosť regiónu 

Dopravná infraštruktúra v meste Banská Štiavnica 

 

Príležitosti Ohrozenia 

Spolupráca s miestnymi subjektami 

Celoročne využiteľná ponuka 

Rozšírenie návštevnosti aj do iných častí regiónu 

Prezentácia regiónu ako udržateľného cieľového 

miesta 

 

 

Sezónnosť dopytu 

Legislatívne zmeny 

Pandémia koronavírusu 

Nadmerný rozvoj cestovného ruchu 

Narušenie miestnej kultúry a života 

miestnych obyvateľov 

Znečistenie prírody 

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 

Prameň: Vlastné spracovanie, 2022. 

Medzi silné stránky regiónu sme zaradili jeho polohu, pretože región sa nachádza v strede 

Slovenska. Ďalšou silnou stránkou je jeho atraktívna a zachovaná história, ktorá je spojená 

s baníctvom a banskou činnosťou. Vzhľadom na to, sa v regióne nachádza viacero významných 

kultúrnych pamiatok, napr. múzeá a sakrálne pamiatky. Región ma taktiež vhodný potenciál 

pre prírodné atraktivity, ako sú napr. tajchy, chránené územia a pohoria. Ďalšou silnou stránku 

je rozvinutá ponuka zariadení cestovného ruchu, ako sú stravovacie a ubytovacie zariadenia, 

ako aj manažment cieľového miesta na čele s OOCR Región Banská Štiavnica, ktorá v regióne 

aktívne pôsobí už viac ako 10 rokov. Poslednou silnou stránkou sú aktivity a iniciatívy 

miestnych obyvateľov a subjektov (napr. organizované podujatia, spoločné projekty) zamerané 

na rozvoj cestovného ruchu. 
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Hlavnou slabou stránkou je dopravná dostupnosť regiónu, predovšetkým chýbajúce 

železničné spojenie a autobusová stanica. A taktiež aj dopravná infraštruktúra v meste Banská 

Štiavnica, ktorá každoročne čelí zvýšenému dopytu návštevníkov predovšetkým v letnej sezóne 

(počet aut v centre mesta Banská Štiavnica, problémy s parkovaním). 

 Príležitosťou pre región je spolupráca s miestnymi subjektami (obyvateľmi, združeniami, 

remeselníkmi, podnikateľmi), ktorí môžu pomôcť v napredovaní regiónu. Najväčšia príležitosť 

pre región je celoročne využiteľná ponuka, ktorá poskytuje atraktívne možnosti pre 

návštevníkov v každom ročnom období. Príležitosťou ako znížiť negatívne vplyvy nadmerného 

rozvoja cestovného ruchu je rozptýlenie návštevnosti aj do iných, menej známych častí regiónu. 

Poslednou príležitosťou z nášho prieskumu a myslíme si aj druhou najdôležitejšou je 

prezentácia regiónu ako udržateľného cieľového miesta. To zahŕňa zdôrazňovanie ochrany a 

zveľaďovania prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu ako aj zodpovedné aktivity všetkých 

subjektov zainteresovaných na rozvoji cestovného ruchu v regióne Banská Štiavnica (turisti, 

miestni obyvatelia, podnikatelia, samosprávy, neziskové organizácie).  

V ohrozeniach sa nedá určiť, čo je väčšou hrozbou, ale začali by sme sezónnosťou dopytu, 

ktorý sa prejavuje predovšetkým v letných mesiacoch. Pre správne fungovanie cestovného 

ruchu a rozvoj regiónu je veľkým ohrozením aj často meniaca sa legislatíva. Cestovný ruch v 

regióne v posledných dvoch rokoch doplácal na pandémiu koronavírusu a pridružené opatrenia. 

Po uvoľneniach opatrení môže dôjsť k zvýšeniu návštevnosti, čo môže viesť k nadmernému 

rozvoju cestovného ruchu, narušovaniu miestnej kultúry a života miestnych obyvateľov. ako aj 

zvýšenému tlaku na prírodné prostredie. Počas prieskumu sme taktiež zaznamenali problém 

v podnikoch cestovného ruchu s nedostatkom kvalifikovaného personálu. 
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ZÁVER 
 

Cieľom práce bolo preskúmať podmienky rozvoja cestovného ruchu v regióne Banská 

Štiavnica.  

V prvej kapitole sme charakterizovali región Banská Štiavnica. Pre potreby práce sme 

vymedzili, ktoré mestá a obce patria do regiónu. Priblížili sme lokalitu regiónu, dopravnú 

dostupnosť a ekonomické aktivity, ktoré v regióne prebiehajú. Špecifikovali sme bohatú 

primárnu ponuku najvýznamnejších prírodných a kultúrno-historických atraktivít a taktiež 

rozvinutú sekundárnu ponuku, zastupujúcu ubytovacie a stravovacie zariadenia a organizované 

podujatia. 

V druhej kapitole sme sa zamerali na činnosť manažérskych organizácií cestovného ruchu,  

ktoré v regióne pôsobia. Zamerali sme sa na Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región 

Banská Štiavnica a Krajskú organizáciu cestovného ruchu Banskobystrický kraj turizmus. 

Priblížili sme aj aktivity niekoľkých združení (napr. Združenie turizmu Banská Štiavnica) a 

miestnych akčných skupín (napr. OZ Zlatá cesta). Pri skúmaní manažérskych organizácií sme 

sa zamerali na ich úlohy, ciele, vízie, počet členov, aké aktivity a projekty vykonávajú.  

V tretej kapitole sme  analyzovali dopyt po cestovnom ruchu v regióne na základe 

návštevnosti vybraných ubytovacích a kultúrnych zariadení a organizovaných podujatí 

v rokoch 2017-2020. Taktiež sme vykonali analýzu recenzií najviac navštevovaných 

ubytovacích a kultúrnych zariadení.  

V štvrtej kapitole sme zhodnotili prínos cestovného ruchu k rozvoju regiónu 

prostredníctvom daňových príjmov z cestovného ruchu – dane z ubytovania a pomocou 

vybraných ukazovateľov cestovného ruchu, a to prostredníctvom turistickej funkcie, 

ukazovateľa hustoty lôžok, ukazovateľa intenzity zamestnanosti, podielu zamestnanosti 

v cestovnom ruchu a pomocou Isardovho lokalizačného koeficientu. Prostredníctvom  

dosiahnutých výsledkov sme porovnali získané údaje za región s údajmi za Slovensko a 

zhodnotili sme význam cestovného ruchu v regióne Banská Štiavnica.  

V  piatej kapitole sme vypracovali  SWOT analýzu, ktorá nám pomohla zhodnotiť silné 

a slabé stránky rozvoja cestovného ruchu v regióne Banská Štiavnica, a tiež jeho príležitosti 

a možné ohrozenia, ktoré môžu ovplyvniť rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne.  

Vypracovaním tejto štúdie sme prispeli k poznaniu súčasného stavu cestovného ruchu 

v regióne, ako aj perspektív ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v regióne Banská Štiavnica. 
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