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ÚVOD  

Na trhu cestovného ruchu čoraz častejšie dochádza k  spolupráci medzi podnikmi 

cestovného ruchu a poskytovateľmi služieb ekonomiky spoločného využívania.  

V práci sa venujeme spolupráci podnikov cestovného ruchu s producentmi služieb 

poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania, pričom hlavným cieľom 

práce je zhodnotiť mieru ich vzájomnej kooperácie. Práca je rozdelená do dvoch kapitol. 

V prvej kapitole  sa venujeme teoretických východiskám spolupráce podnikov 

cestovného ruchu s producentmi služieb poskytovaných na princípe ekonomiky 

spoločného využívania. Daná kapitola sa ďalej člení na tri subkapitoly. V prvej 

podkapitole sa venujeme vymedzeniu ubytovacích a pohostinských zariadení, v druhej sa 

zameriavame na charakteristiku ekonomiky spoločného využívania a na služby 

cestovného ruchu poskytované na princípe ekonomiky spoločného využívania. V tretej 

podkapitole sa venujeme vybraným postupom riešenia, kde stanovujeme hlavný cieľ 

práce a s nadväznosťou naň dva čiastkové ciele. V tejto podkapitole determinujeme aj 

výskumné otázky. 

Druhá kapitola sa zameriava na výsledky skúmania spolupráce podnikov cestovného 

ruchu s producentmi služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného 

využívania. Táto kapitola sa člení na tri subkapitoly. Prvá subkapitola sa venuje 

zhodnoteniu miery ochoty spolupráce ubytovacích zariadení so subjektmi ekonomiky 

spoločného využívania, zatiaľ čo druhá subkapitola zisťuje, do akej miery sú ochotné 

pohostinské zariadenia spolupracovať s poskytovateľmi služieb ekonomiky spoločného 

využívania. Daným prieskumom zisťujeme odpovede na stanovené výskumné otázky. 

V poslednej podkapitole sa zameriavame na zistenie rozdielov medzi faktormi 

vplývajúcimi na mieru ochoty spolupráce s producentmi služieb poskytovaných na 

princípe ekonomiky spoločného využívania z pohľadu ubytovacích a pohostinských 

zariadení.  
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANIA SPOLUPRÁCE 

PODNIKOV CESTOVNÉHO RUCHU S PRODUCENTMI SLUŽIEB 

POSKYTOVANÝCH NA PRINCÍPE EKONOMIKY SPOLOČNÉHO 

VYUŽÍVANIA 

 

Na trhu cestovného ruchu pôsobia podniky cestovného ruchu usilujúce sa predať 

produkt a uspokojiť potreby zákazníkov. V práci sa pritom venujeme ubytovacím 

a pohostinským zariadeniam ako podnikom cestovného ruchu.  

1.1. Ubytovacie a pohostinské zariadenia ako podniky cestovného ruchu 

Ubytovacie a pohostinské zariadenia patria k charakteristickým odvetviam 

cestovného ruchu, čo znamená, že nimi poskytované služby spotrebúvajú výlučne 

návštevníci v cestovnom ruchu (Gúčik, 2020).  

1.1.1. Ubytovacie zariadenia 

Podľa niekdajšej vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 

277/2008 Z. z., ktorou sa v minulosti ustanovovali klasifikačné znaky na ubytovacie 

zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried sa ubytovacím zariadením rozumie 

priestor, plocha alebo budova, kde sa návštevníkom poskytuje prechodné ubytovanie 

a služby súvisiace s prechodným ubytovaním. Poskytnuté ubytovacie služby sa pritom 

poskytujú prevažne celoročne, pričom návštevník je povinný uhradiť prechodné 

ubytovanie a služby s tým súvisiace. Podľa danej vyhlášky sa ubytovacím zariadením 

rozumie aj sezónne ubytovacie zariadenie, ktoré poskytuje návštevníkom prechodné 

ubytovanie a s ním spojené služby maximálne deväť mesiacov v roku. 

Prevádzkovanie ubytovacích zariadení patrí k viazaným živnostiam. Na 

prevádzkovanie viazanej živnosti má právo každá fyzická a právnická osoba, ktorá spĺňa 

všeobecné a osobitné podmienky. Preukázanie odbornej spôsobilosti patrí medzi osobitné 

podmienky prevádzkovania viazanej živnosti, zatiaľ čo bezúhonnosť, spôsobilosť na 

právne úkony a plnoletosť patria medzi všeobecné podmienky prevádzkovania viazanej 

živnosti (Ministerstvo vnútra SR, 2022). 
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Podľa klasifikácie ekonomických činnosti, ubytovanie, ako produkt cestovného 

ruchu, sa považuje za charakteristickú činnosť. V cestovnom ruchu sa pritom táto činnosť 

týka hotelových a podobných ubytovaní, turistických a iných krátkodobých ubytovaní 

a autokempingu, táboriska a miesta pre karavany (vyhláška Štatistického úradu SR č. 

306/2007 Z. z.).  

Orieška (2011) sa zmieňuje o ubytovacích zariadeniach ako o podnikoch cestovného 

ruchu, ktoré sa vyznačujú poskytovaním ubytovacích služieb. „ Ubytovacími službami 

rozumieme súbor na seba nadväzujúcich činností, súvisiacich s poskytovaním 

prechodného ubytovania obvykle väčšiemu počtu hostí mimo miesta ich trvalého 

bydliska“ (Orieška, 2011, s. 57). Ubytovacie zariadenia sa môžu vyznačovať ako 

samostatné ubytovacie zariadenia alebo ako ubytovacie zariadenia, ktoré sú vybudované 

spolu s pohostinským odbytovým strediskom. K dispozícií sú aj ubytovacie zariadenia, 

ktoré poskytujú ubytovacie služby v súkromí (rekreačná chalupa, chata, izba ap.), ale aj 

ubytovacie prostriedky (jachta, stan, karavan ap.), pre ktoré je charakteristické tvoriť 

vhodné podmienky na prechodné ubytovanie alebo len prenocovanie návštevníka 

(Orieška, 2011).  

Scholz tvrdí, že služby poskytované ubytovacími zariadeniami sa vyznačujú svojou 

komplexnosťou. Tieto služby sa pritom členia na základné a doplnkové. Medzi základné 

produkty ubytovacích zariadení patria ubytovacie a stravovacie služby, avšak v mnohých 

prípadoch je produkt rozšírený aj o doplnkové služby.  Doplnkovými službami môžeme 

rozumieť súbor nadštandardných služieb, ktoré sa poskytujú návštevníkom zadarmo či za 

poplatok. Ubytovacie zariadenia v rámci doplnkových služieb najčastejšie poskytujú  

animačné služby, kongresové služby, wellness služby, fitness služby ap. (Scholz, 2020).  

1.1.2. Pohostinské zariadenia 

Podľa niekdajšej prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky č. 125/1995 Z. z. sa v minulosti pohostinským zariadením rozumel priestor 

v objektoch, kde sa pripravujú nápoje a pokrmy, uskutočňuje sa ich predaj, prípadne sa 

uskutočňuje doplnkový predaj polotovarov a tovarov potravinárskeho charakteru a 

poskytujú sa služby s tým súvisiace. Pohostinské zariadenie pritom môže pozostávať 

z viacerých odbytových stredísk. Pohostinským odbytovým strediskom sa rozumie 

samostatná organizačná časť pohostinského zariadenia, ktorá je prístupná pre hostí. Podľa 
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danej vyhlášky sa v pohostinských zariadeniach využívajú aj sezónne odbytové strediská, 

ktoré sa vyznačujú poskytovaním pohostinských služieb maximálne deväť mesiacov 

v roku.  

Podľa Ministerstva vnútra SR (2020) patrí prevádzkovanie pohostinských zariadení 

k remeselným živnostiam. Právo na prevádzkovanie remeselnej živnosti má každá 

fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa všetky všeobecné a osobitné podmienky 

prevádzkovania remeselnej živnosti. Medzi všeobecné podmienky patrí bezúhonnosť, 

plnoletosť a spôsobilosť na právne úkony. K osobitným podmienkam prislúcha 

preukázanie odbornej spôsobilosti získaním vyučením v odbore.  

Sniščák (2001) uvádza, že pohostinské zariadenia sú organizačným, technickým, 

priestorovým, ale aj personálnym rámcom, v ktorom sa uskutočňujú procesy. Výsledkom 

procesov sú pritom produkty a ich realizácia zákazníkom. Jakubíková (2009) 

charakterizuje pohostinské zariadenia ako podniky cestovného ruchu, ktoré poskytujú 

stravovanie v rôznych typov podnikov (luxusné reštaurácie, fastfood, bistro ap.). Patúš 

a kol. (2011) však tvrdia, že pohostinské zariadenia sa vyznačujú poskytovaním 

pohostinských služieb miestnemu obyvateľstvu a návštevníkom počas cestovania 

a pobytu v cieľovom mieste.  

Cieľom zariadení je prioritne uspokojovať výživové potreby, potreby rozptýlenia, 

zábavy a spoločenskej komunikácie. Uspokojovanie daných potrieb sa týka nielen 

miestneho obyvateľstva, ale aj návštevníkov v rôznych fázach ich účasti na cestovnom 

ruchu. Prizvukuje to aj Gúčik (2010), podľa ktorého majú pohostinské podniky 

polyfunkčný charakter. „Plnia pritom funkciu uspokojovania dopytu po výživových 

potrebách obyvateľstva, funkciu uspokojovania dopytu po potrebách rozptýlenia, zábavy 

a spoločenskej komunikácie a v neposlednom rade aj kultúrnu a výchovnú funkciu“ 

(Patúš, Gúčik, Marušková, 2011, s 11).  

Pohostinské zariadenia je možné členiť z viacerých hľadísk. Sládek (2007) na 

základe špecializácie pohostinských zariadení ich člení na reštauráciu, motorest, denný 

bar, aperitiv bar, grillbar, pizzeriu, jedáleň s obsluhou, kaviareň, espresso, libresso, 

vináreň, viechu, pivnicu, piváreň, nočný bar, varieté, dancing klub, disco klub, biliard 

klub, bistro, hostinec a bufet. 

Podobný názor zastáva Patúš (2011), ktorý tvrdí, že podľa charakteru odbytových 

stredísk je možné rozdeliť pohostinské zariadenia na zariadenia základného stravovania, 
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zariadenia doplnkového stravovania a na zariadenia spoločenských a zábavných služieb 

(tabuľka 2).   

 

Tabuľka 1 Rozdelenie pohostinských zariadení podľa charakteru odbytových stredísk 

 reštaurácia 

Zariadenia základného stravovania  motorest 

 jedáleň so samoobsluhou  

 denný bar, aperitivbar 

Zariadenia doplnkového stravovania grillbar, snackbar, pizzeria  

 bistro, bufet, hostinec 

 kaviareň, espresso, libresso 

 cukráreň 

Zariadenia spoločenských a zábavných služieb  vináreň, viecha, vinotéka 

 pivnica, piváreň 

 nočný klub, variete, dancing klub 

 disko klub, billiard klub 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa Patúša, 2011. 

 

Pohostinské zariadenia je možné rozdeliť aj na stabilné (stacionárne) a pohyblivé 

(ambulantné). Stabilné zariadenia sa vyznačujú tým, že majú svoju stabilnú lokalizáciu. 

„Ambulantné nahrádzajú alebo dopĺňajú stabilnú sieť pohostinských zariadení v záujme 

prispôsobenia sa sezónnemu dopytu (napr. kiosk, pojazdná predajňa, ponuková služba, 

napr. na pláži) alebo pri rôznych organizovaných podujatiach (napr. hudobné a folklórne 

festivaly, obchodné a športové podujatia)“ (Patúš, Gúčik, Marušková, 2011, s 16).  

 

1.2.  Producenti služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného 

využívania  

Ekonomika spoločného využívania je fenomén, ktorý sa začal masívnejšie rozvíjať 

na konci ekonomickej krízy v roku 2008. V súčasnosti vďaka informačným technológiám 

naberá globálny rozmer a môže vytvárať príležitosť pre udržateľný rozvoj cestovného 

ruchu v cieľových miestach na Slovensku.  

1.2.1. Charakteristika ekonomiky spoločného využívania 

Ekonomika spoločného využívania sa vyznačuje poskytovaním dopravných, 

ubytovacích a iných služieb prostredníctvom internetových platforiem. Internetové 

platformy fungujúce na princípe zdieľanej ekonomiky sú platformy, kde sa stretávajú 
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osoby, ktoré dokážu niečo ponúknuť na prenájom (napr. auto, nehnuteľnosť, svoj voľný 

čas ap.) a osoby, ktoré majú potenciálny záujem o tieto produkty. Tento typ hospodárstva 

prináša pružnejší trh a lacnejšie služby pre konečných spotrebiteľov v krajine (Botsman, 

2015). 

Botsman a Rogers (2011) označili ekonomiku spoločného využívania za tzv. 

„zdieľanú ekonomiku“. „Zdieľaná ekonomika je definovaná ako ekonomický systém 

založený na zdieľaní málo využiteľného aktíva alebo služby, zadarmo alebo za poplatok, 

priamo od jednotlivcov.“ (Bostman, Rogers, 2011, 67). Podobný názor zastáva Kruliš 

a Rezková (2016), ktorí uvádzajú, že podstata ekonomiky spoločného využívania spočíva 

v zdieľaní voľnej kapacity nehnuteľných a hnuteľných vecí, času, práce ale aj financií. 

Autori taktiež tvrdia, že ekonomika spoločného využívania je doplnená o možnosť 

okamžitého online prepojenia ponuky a dopytu medzi používateľmi. Stephany (2015) 

uvádza, že ekonomika spoločného využívania je vytvorenie hodnoty z nevyužitých aktív, 

ktoré sa poskytnú komunite prostredníctvom online platforiem.  

Chovanculiak (2016) tvrdí, že zdieľané služby prostredníctvom platforiem 

ekonomiky spoločného využívania môžu poskytovať aj ľudia, ktorí na to nemajú 

vzdelanie či oprávnenie. Samotné platformy fungujúce na princípe zdieľanej ekonomiky 

disponujú vlastnými  podmienkami a pravidlami o tom, kto môže vstúpiť na platformu 

ako poskytovateľ služieb. Jednotlivé platformy zároveň využívajú reputačné 

mechanizmy, čo umožňuje spotrebiteľom hodnotiť ich spokojnosť s poskytnutými 

službami, alebo poskytovateľom umožňujú hodnotiť zákazníka (Chovanculiak, 2016).  

Podľa Čajku (2017) ekonomika spoločného využívania v súčasnosti patrí medzi 

fenomén, ktorý neustále napreduje. Do roku 2025 sa dokonca odhaduje, že jej podiel na 

svetovej ekonomike dosiahne až 50%.  

 

1.2.2. Služby cestovného ruchu poskytované na princípe ekonomiky spoločného 

využívania  

Ponuka produktov cestovného ruchu prostredníctvom digitálnych platforiem 

fungujúcich na princípe ekonomiky spoločného využívania možno chápať ako zdieľanie 

informácií, aktív a služieb. Všetky platformy poskytujúce služby cestovného ruchu 

fungujú na princípe peer to peer (P2P). Obchodovanie typu P2P je forma obchodovania, 
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pri ktorej predávajúci poskytuje zdieľaním svoje informácie, služby a aktíva kupujúcim 

priamo pomocou online trhu.  

V sektore cestovného ruchu členíme služby cestovného ruchu poskytované na 

princípe ekonomiky spoločného využívania do piatich oblastí. Ide o platformy, ktoré sa 

zameriavajú na poskytovanie informačných, dopravných, stravovacích, ubytovacích 

a iných služieb v cestovnom ruchu (UNWTO, 2017) (tabuľka 2).     

 

Tabuľka 2 Služby cestovného ruchu poskytované prostredníctvom platforiem ekonomiky 

spoločného využívania  

Druh služieb Platformy  

informačné služby  TripAdvisor, Yelp, recenzie-hotelov.sk ap.  

dopravné služby  Uber, Bolt, Wolt, BlaBlaCar, Lyft ap.  

ubytovacie služby  Airbnb, HomeAway ap.  

stravovacie služby  EatWith, VizEat, Feastly ap.  

iné služby cestovného ruchu  BeMyGuest, ToursByLocals, Vayable ap.   

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa UNWTO, 2017. 

 

Služby cestovného ruchu poskytované na princípe ekonomiky spoločného 

využívania je ďalej možné členiť na služby, ktoré negenerujú ekonomický prínos nad 

rámec úhrady nákladov a na služby, ktoré prinášajú ekonomický prospech nad rámec 

úhrady nákladov (UNWTO, 2017).  

a) zdieľanie recenzií, hodnotení, komentárov a názorov, napr.  prostredníctvom 

online platformy TripAdvisor; 

b)  poskytnutie dočasného ubytovania, napr. prostredníctvom online platformy 

HomeExhange; 

c) poskytnutie dopravných služieb na dlhšie vzdialenosti, napr. prostredníctvom 

online platformy BlaBlaCar; 

d) poskytnutie stravovacích služieb prostredníctvom online platformy EatWith ap..  

Služby, ktoré prinášajú ekonomický prospech nad rámec úhrady nákladov sa 

vyznačujú tým, že zahŕňajú časté alebo systematické transakcie. Poskytovanie takýchto 

služieb cestovného ruchu môžeme považovať za obchodnú činnosť. Napríklad:  

a) poskytovanie krátkodobých ubytovacích služieb prostredníctvom platforiem 

Airbnb a HomeAway; 

b)  poskytnutie dopravných služieb na krátke vzdialenosti prostredníctvom 

platformy Uber a Lyft; 
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c) poskytnutie iných služieb cestovného ruchu, kde patria sprievodcovské služby 

poskytované prostredníctvom platformy ToursByLocals.  

1.2.3. Spolupráca podnikov cestovného ruchu s producentmi služieb na princípe 

ekonomiky spoločného využívania 

Podniky cestovného ruchu vnímajú do istej miery subjekty tzv. zdieľanej ekonomiky 

ako svoju konkurenciu. Napriek tomu na trhu cestovného ruchu čoraz častejšie dochádza 

k spoločnej spolupráci medzi podnikmi cestovného ruchu a poskytovateľmi služieb 

ekonomiky spoločného využívania. Pre podniky cestovného ruchu takýto typ spolupráce 

predstavuje nové obchodné príležitosti, ktoré vznikajú prostredníctvom partnerstiev 

práve s poskytovateľmi služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného 

využívania. Vzájomná spolupráca dokáže zabezpečiť podnikom cestovného ruchu určité 

konkurenčné výhody na trhu cestovného ruchu (UNWTO, 2017). 

Mnoho ubytovacích a stravovacích zariadení spolupracuje s rôznymi online 

platformami fungujúcimi na princípe ekonomiky spoločného využívania. Častokrát sa 

v praxi stretávame s pohostinskými alebo ubytovacími zariadeniami, ktoré využívajú 

donáškové služby prostredníctvom online platformy Bolt, Wolt alebo Uber. Platforma 

Hopin ponúka dopravné služby pre potreby zamestnancov a hostí. S touto platformou 

spolupracuje napr. Regal Burger alebo hotelová sieť Hilton. Známe je aj využívanie 

informačných služieb – recenzie ako personálne informácie na sociálnych sieťach či 

platformách TripAdvisor, recenzie-hotelov.sk ap. 

 

1.3. Vybraný postup riešenia  

Predmetom skúmania je spolupráca medzi podnikmi cestovného ruchu a 

producentmi služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania, 

zatiaľ čo objektom práce sú ubytovacie a pohostinské zariadenia. Hlavným cieľom práce 

je zhodnotiť mieru spolupráce medzi pohostinskými a ubytovacími zariadeniami 

a producentmi služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania. 

Hlavný cieľ sme rozpracovali do dvoch čiastkových cieľov, ktoré naplníme v analytickej 

časti práce:  
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C1: preskúmať a zhodnotiť, do akej miery sú pohostinské a ubytovacie zariadenia ochotné 

spolupracovať s platformami, ktoré poskytujú služby na princípe ekonomiky spoločného 

vyžívania.  

C2: zhodnotiť faktory vplývajúce na ochotu spolupráce medzi pohostinskými 

a ubytovacími zariadeniami a platformami, ktoré poskytujú služby na princípe 

ekonomiky spoločného vyžívania.  

S nadväznosťou na čiastkové ciele sa budeme v práci venovať štyrom výskumným 

otázkam:  

VO1: do akej miery sú ubytovacie zariadenia ochotné spolupracovať s platformami, ktoré 

poskytujú služby na princípe ekonomiky spoločného vyžívania?  

VO2: do akej miery sú pohostinské zariadenia ochotné spolupracovať s platformami, 

ktoré poskytujú služby na princípe ekonomiky spoločného vyžívania? 

VO3: aké faktory vplývajú na ochotu spolupráce medzi ubytovacími zariadeniami 

a platformami poskytujúcimi služby na princípe ekonomiky spoločného využívania?  

VO4: aké faktory vplývajú na ochotu spolupráce medzi pohostinskými zariadeniami 

a platformami poskytujúcimi služby na princípe ekonomiky spoločného využívania?  

Základným súborom skúmania sú pohostinské a ubytovacie zariadenia nachádzajúce 

sa na území Slovenskej republiky. Pre zodpovedanie výskumných otázok oslovíme 63 

ubytovacích zariadení a 49 pohostinských zariadení na základe dostupného výberu.  

Na spracovanie teoretickej časti práce sme použili sekundárne zdroje ˗ dostupnú 

domácu a zahraničnú knižnú a časopiseckú literatúru, ako aj vybrané internetové zdroje. 

Z domácich autorov považujeme za kľúčových najmä Patúša (2011), Oriešku (2011) a 

Gúčika (2020). Spomedzi zahraničných autorov pokladáme za určujúcich predovšetkým 

Botsmana (2015), Krúliřa a Rezkovú (2017). 

Analytickú časť práce spracujeme s využitím primárnych údajov. Primárne údaje 

pritom získame metódou opytovania. Štandardizovaný telefonický rozhovor uskutočníme 

s predstaviteľmi ubytovacích a pohostinských zariadení so sídlom v cieľových miestach 

na Slovensku v mesiacoch október 2021 až február 2022.  

Pri spracovaní práce použijeme niektoré z teoretických metód vedeckého skúmania. 

Získané primárne dáta spracujeme s využitím obsahovo-kauzálnej analýzy 

a vyhodnotíme v programe Atlas. ti. V teoretickej časti použijeme taktiež obsahovo-

kauzálnu analýzu. V závere práce použijeme generalizáciu.  
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2. VÝSLEDKY SKÚMANIA SPOLUPRÁCE PODNIKOV 

CESTOVNÉHO RUCHU S PRODUCENTMI SLUŽIEB 

POSKYTOVANÝCH NA PRINCÍPE EKONOMIKY SPOLOČNÉHO 

VYUŽÍVANIA 

V analytickej časti práce vyhodnocujeme výsledky kvalitatívneho prieskumu. 

Primárne údaje sme získali prostredníctvom uskutočnených štandardizovaných 

rozhovorov s predstaviteľmi podnikov cestovného ruchu so sídlom v cieľových miestach 

na Slovensku. Oslovili sme spolu 112 podnikov cestovného ruchu, pričom trinásť z nich 

bolo ochotných uskutočniť telefonický rozhovor. Zo 63 oslovených predstaviteľov 

ubytovacích zariadení sme uskutočnili 7 rozhovorov, pričom zo 49 oslovených 

predstaviteľov pohostinských zariadení sme uskutočnili zvyšných 6 rozhovorov. 

Zisťovali sme nielen mieru ochoty spolupráce medzi  podnikmi cestovného ruchu a 

subjektmi ekonomiky spoločného využívania, ale aj faktory, ktoré vplývajú na ich ochotu 

spolupracovať s predstaviteľmi služieb poskytovaných na princípe ekonomiky 

spoločného využívania.  

 

2.1. Miera ochoty spolupráce ubytovacích zariadení s producentmi služieb 

poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania  

S predstaviteľmi ubytovacích zariadení sme uskutočnili sedem štandardizovaných 

rozhovorov, na základe ktorých zisťujeme, do akej miery sú reprezentanti daných 

podnikov ochotní spolupracovať s producentmi služieb poskytovaných na princípe 

ekonomiky spoločného využívania. Štandardizované rozhovory sme uskutočnili 

s riaditeľmi piatich hotelov, jedného penziónu a apartmánového domu. Ubytovacie 

zariadenia kategórie hotel sú lokalizované v cieľových miestach Donovaly, Trenčín, 

Košice a Prešov, zatiaľ čo penzión je lokalizovaný v meste Trnava a apartmánové domy 

vo Svidníku. Poskytnuté informácie a ich rozsah sa líši v dôsledku rôznej ochoty 

predstaviteľov ubytovacích zariadení. 
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2.1.1. Residence Hotel & Club Donovaly**** 

Residence Hotel & Club Donovaly**** je ubytovacie zariadenia nachádzajúce sa 

v cieľovom mieste Donovaly. V súčasnosti ubytovacie zariadenie spolupracuje s online 

platformou TripAdvisor, ktorá patrí medzi poskytovateľov informačných služieb 

poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania. Podnik cestovného ruchu 

vníma danú platformu ako určitý doplnok v online priestore, ktorý mu zabezpečuje 

propagáciu prostredníctvom pozitívnych recenzií, komentárov a hodnotení. V rámci 

svojho podnikania nespolupracuje so žiadnymi inými producentmi služieb 

poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania.  

Generálna riaditeľka by si však vedela predstaviť nadviazanie spolupráce 

s poskytovateľmi dopravných služieb v prípade, ak by sa ubytovacie zariadenie 

nachádzalo v cieľovom mieste, v ktorom sú dostupné subjekty ekonomiky spoločného 

využívania poskytujúce doprané služby. Ubytovacie zariadenie by bolo ochotné 

spolupracovať konkrétne s platformami Hopin a Uber, prostredníctvom ktorých by 

zabezpečovalo prepravu hostí namiesto klasických taxi služieb.  

Všeobecné podmienky spolupráce, ktoré si stanovujú platformy, patria medzi faktor 

vplývajúci na mieru ochoty spolupráce ubytovacieho zariadenia so všetkými producentmi 

služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania. Podstatnou 

súčasťou podmienok je výška stanovenej provízie, ktorú si platformy vyžadujú za 

poskytnutie svojich služieb.  

2.1.2. GRAND hotel****  

GRAND hotel**** je ubytovacie zariadenie lokalizované priamo v centre Trnavy. 

Svojím návštevníkom poskytuje ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. 

V súčasností spolupracuje s producentmi informačných a dopravných služieb. 

Donáškové služby uskutočňuje prostredníctvom online platformy Wolt, zatiaľ čo 

platforma TripAdvisor podniku poskytuje informačné služby v podobe recenzií, 

hodnotení a komentárov.  

V prípade lepšie stanovených podmienok spolupráce by bol generálny riaditeľ 

ubytovacieho zariadenia ochotný spolupracovať aj s inými subjektmi ekonomiky 

spoločného využívania.  
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Ubytovacie zariadenie vníma činnosť producentov služieb poskytovaných na 

princípe ekonomiky spoločného využívania ako možnosť rozšírenia spolupráce, ktorou 

podnik cestovného ruchu dokáže optimalizovať svoje hospodárske výsledky.  

2.1.3. Plaza Beach Resort**** 

Plaza Beach Resort spadá medzi ubytovacie zariadenia kategórie hotel a triedy **** 

nachádzajúci sa v cieľovom mieste Prešov. Pre ubytovacie zariadenie je charakteristické 

organizovanie svadobných hostín, rodinných osláv, firemných akcií či kongresov. Podnik 

cestovného ruchu doposiaľ nedisponuje žiadnymi skúsenosťami so spoluprácou 

s  poskytovateľmi dopravných, informačných, ubytovacích, stravovacích či iných služieb 

cestovného ruchu poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania.  

Majiteľ hotela nie je ochotný za nijakých podmienok nadviazať spoluprácu so 

žiadnymi subjektmi ekonomiky spoločného využívania. Ako dôvod neochoty uviedol do 

pozornosti fakt, že platformy poskytujúce služby na princípe ekonomiky spoločného 

využívania majú k dispozícií osoby, ktoré nedokážu za žiadnych okolností poskytnúť na 

dostatočne vysokej úrovni svoje služby zákazníkom, ktorí sú ubytovaní v štvrr 

hviezdičkovom hoteli. Podľa názoru majiteľa by takáto spolupráca mohla zapríčiniť 

zníženie kvality služieb hotela, čo by malo za dôsledok aj zníženie počtu prenocovaní 

v ubytovacom zariadení.  

Ubytovacie zariadenie nepovažuje producentov služieb poskytovaných na princípe 

ekonomiky spoločného využívania za svoju konkurenciu vzhľadom na to, že nedokážu 

poskytnúť svoje služby na dostatočne vysokej úrovni. Podnik cestovného ruchu ich vníma 

ako novú príležitosť na spoluprácu, ktorú však v budúcnosti nechce využiť.  

2.1.4. Vila Terrasse 

Vila Terrasse sa zameriava na poskytovanie najmä ubytovacích služieb. Ide 

o ubytovacie zariadenie vo vintage štýle nachádzajúce sa v Košiciach. Podnik cestovného 

ruchu v rámci podnikania nenadviazal vzájomnú kooperáciu so žiadnymi producentmi 

služieb cestovného ruchu poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania.  

Nie je však zrejmé, či v budúcnosti by podnik bol ochotný pristúpiť k vzájomnej 

spolupráci s producentmi dopravných, ubytovacích, stravovacích či informačných 

služieb.  Ochota podniku závisí od poskytnutých všeobecných podmienok spolupráce. Vo 
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vzájomnej kooperácií vidí však určité pozitíva. Za výhodu spolupráce s rôznymi 

platformami ekonomiky spoločného využívania považuje aplikácie jednotlivých 

platforiem. Podľa manažéra penziónu súčasní návštevníci preferujú využívanie 

jednoduchších informačných technológií, ktorými si dokážu jednoduchšie objednať 

produkt (Wolt, Bolt), alebo zaobstarať odvoz na kratšiu (Uber) alebo dlhšiu (BlaBlaCar) 

vzdialenosť. Podniky cestovného ruchu častokrát neinvestujú do podobných aplikácií ako 

samotné platformy ekonomiky spoločného využívania.   

2.1.5. Penzión LUXOR 

Penzión LUXOR v Trnave doposiaľ nevyužil žiadne služby online platforiem  

fungujúcich na princípe ekonomiky spoločného využívania. Majiteľ penziónu je ochotný 

nadviazať spoluprácu jedine s platformami poskytujúcimi informačné služby. Vzájomnú 

kooperáciu si vie predstaviť s online platformou TripAdvisor.  

Činnosť ostatných online platforiem poskytujúcich služby cestovného ruchu na 

princípe ekonomiky spoločného využívania prirovnáva k tzv. „čiernej ekonomike“ 

vzhľadom na to, že daňovo odvodové zaťaženie sa vôbec netýka subjektov ekonomiky 

spoločného využívania, zatiaľ čo všetky podniky cestovného ruchu sú povinné odvádzať 

rôzne dane (daň za ubytovanie ap.) charakteristické pre podnikateľskú činnosť 

v cestovnom ruchu. Na základe danej skutočnosti, majiteľ penziónu nie je ochotný 

podporovať činnosť producentov poskytujúcich dopravné, ubytovacie a stravovacie 

služby prostredníctvom vzájomnej kooperácie.  

Majiteľ penziónu si je vedomý toho, že v budúcnosti bude podiel ekonomiky 

spoločného využívania rásť,  a práve preto ich vníma ako svoju konkurenciu na trhu 

cestovného ruchu. 

2.1.6. Hotel Bristol**** 

Hotel Bristol**** je lokalizovaný v centre Košíc, pričom patrí do kategórie boutique 

hotelov. Boutique hotel sa vyznačuje tým, že má k dispozícií nižšiu kapacitu lôžok ako 

bežné ubytovacie zariadenia kategórie hotel. V rámci svojho podnikania spolupracuje 

s platformou poskytujúcou informačné služby – TripAdvisor. Danú platformu vnímajú 

ako reklamu, ktorou sa dokážu ako ubytovacie zariadenie viac zviditeľniť 

prostredníctvom pozitívnych recenzií alebo hodnotení.  



17 

 

Ubytovacie zariadenie ponúka návštevníkom iba stravovacie služby formou raňajok, 

čo ma za dôsledok nenadviazanie spolupráce s producentmi dopravných služieb 

poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania. Zo strany ubytovacieho 

zariadenia však existuje ochota spolupráce s online platformami Wolt alebo Bolt 

v prípade, ak by hotel v budúcnosti začal poskytovať stravovacie služby aj formou 

obedov a večerí. Riaditeľka hotela považuje stanovené podmienky spoločnej kooperácie 

za určujúci faktor stimulujúci mieru ochoty spolupráce s online poskytovateľmi 

dopravných služieb. Podstatnou súčasťou podmienok musí byť aj dohoda o vyplácaní 

vopred dohodnutej výšky provízií.  

2.1.7. Olla apartmány 

Olla apartmány sú apartmánový komplex vo Svidníku, ktorý doposiaľ nevyužil 

žiadne služby producentov ekonomiky spoločného využívania.  

Hlavnou príčinou nevyužívania jednotlivých platforiem je fakt, že  mesto Svidník 

nemá k dispozícií žiadne platformy ekonomiky spoločného využívania, ktoré by 

poskytovali dopravné, stravovacie alebo ubytovacie služby. Podnik cestovného ruchu 

spolupracuje s globálnym distribučným systémom Booking.com, kde návštevníci majú 

možnosť vkladať vlastné recenzie. Na základe toho by bola spolupráca s platformou 

poskytujúcou informačné služby pre podnik nepodstatná.  

Majiteľ podniku cestovného ruchu by si v budúcnosti vedel predstaviť spoluprácu 

s platformami (Wolt alebo Bolt) poskytujúcimi dopravné služby, avšak museli by byť 

vhodne stanovené podmienky spolupráce. Okrem spomínaných platforiem by bol majiteľ 

ochotný pristúpiť k spolupráci aj s takými subjektmi ekonomiky spoločného využívania, 

ktorými by dosiahli zvýšenie počtu zákazníkov.  

 

Zhrnutie 

Prostredníctvom získaných kvalitatívnych údajov dokážeme zodpovedať prvú 

a tretiu výskumnú otázku. Predstavitelia ubytovacích zariadení majú povedomie 

o možnosti nadviazania vzájomnej kooperácie najmä s producentmi informačných 

a dopravných služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania. 

Z výsledku prieskumu je zrejmé, že ubytovacie zariadenia na Slovensku najčastejšie 

nadväzujú spoluprácu s producentmi informačných a dopravných služieb poskytovaných 
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na princípe ekonomiky spoločného využívania. Konkrétne ide o online platformy 

TripAdvisor a Wolt. Z prieskumu ďalej vyplýva, že ubytovacie zariadenia na Slovensku 

prejavujú značnú mieru ochoty spolupráce najmä s producentmi informačných služieb 

(TripAdvisor) a dopravných služieb poskytujúcich donášku produktov (Wolt alebo Bolt). 

Flagrantne nízku ochotu spolupráce prejavili s producentmi dopraných služieb, ktorí 

poskytujú možnosť prepravy osôb (Hopin alebo Uber). Miera ochoty vzájomnej 

kooperácie s producentmi služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného 

využívania závisí od vplývajúcich faktorov.  

Medzi faktory vplývajúce na ochotu spolupráce ubytovacích zariadení s producentmi 

služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania patrí 

predovšetkým očakávanie vhodne zvolených všeobecných podmienok vzájomnej 

spolupráce. Medzi ďalšie faktory patrí propagácia v online priestore, optimalizácia 

hospodárskych výsledkov a jednoduchosť aplikácií platforiem.  

Ubytovacie zariadenia preukazujú neochotu spolupráce s producentmi služieb 

poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania z viacerých dôvodov. Za 

kľúčové faktory sa považuje averzia voči danej spolupráci z pohľadu ubytovacích 

zariadení. Averzia voči spolupráci môže byť vyvolaná skutočnosťou, že subjekty 

ekonomiky spoločného využívania nie sú povinné odvádzať dane. Na základe toho 

niektoré ubytovacie zariadenia nie sú ochotné podporovať činnosť platforiem fungujúcich 

na princípe ekonomiky spoločného využívania. Určujúcimi faktormi je aj nedostupnosť 

producentov služieb v niektorých cieľových miestach, nízka kvalita poskytnutých služieb 

a v poslednom rade neprimeraná výška provízií z predaja.   

 

2.2. Miera ochoty spolupráce pohostinských zariadení s producentmi služieb 

poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania  

Štandardizované rozhovory (príloha 1) sme uskutočnili s manažérmi štyroch 

reštaurácií nachádzajúcich sa v cieľových miestach Bratislava, Nitra, Modrá a Vranov 

nad Topľou. Zvyšné dva rozhovory sme uskutočnili s majiteľmi zariadení doplnkového 

stravovania (pizzeria a cukráreň). Prevádzkareň pizzerie Senátor je lokalizovaná v meste 

Tvrdošín, zatiaľ čo cukráreň Lucia má k dispozícií 2 prevádzkarne v meste Prešov 
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a Košice. Rozsah poskytnutých informácií sa na základe ochoty predstaviteľov 

pohostinských zariadení môže líšiť.  

2.2.1. Reštaurácia Bemba 

Reštaurácia Bemba je prvou raw food a plant-based reštauráciou nachádzajúcou sa 

v centre Bratislavy. V rámci svojho podnikania spolupracuje s online platformami 

ekonomiky spoločného využívania, ktoré poskytujú najmä dopravné a informačné 

služby. Donáškové služby uskutočňuje prostredníctvom platformy Bolt, zatiaľ čo 

platforma TripAdvisor podniku poskytuje informačné služby v podobe recenzií, 

hodnotení a komentárov. V minulosti podnik spolupracoval aj s online platformou Wolt, 

avšak kvôli neprimeranej výške požadovaných provízií (30 %) musel podnik s danou 

platformou ukončiť spoluprácu.  

Manažér a zároveň majiteľ reštaurácie by nebol ochotný za nijakých podmienok 

ďalej spolupracovať so žiadnymi subjektmi ekonomiky spoločného využívania, ktoré 

poskytujú donáškové služby. Dôvod neochoty spolupráce spočíva najmä v neprimerane 

vysokých províziách, ktoré si jednotlivé platformy stanovujú. Ďalší dôvod je fakt, že 

platformy poskytujúce rozvoz jedla (Wolt a Bolt) majú k dispozícií iba osoby, ktoré 

častokrát nedisponujú žiadnymi skúsenosťami s donáškou jedla. Za určujúci faktor 

neochoty spolupráce uviedol aj nízky percentuálny podiel (30 %) denných tržieb 

z rozvozu jedál.  

Manažér reštaurácie nevníma subjekty ekonomiky spoločného využívania ako 

konkurenciu na trhu cestovného ruchu. Vníma ich iba ako subjekty, ktoré sú závislé na 

činnosti ostatných podnikov cestovného ruchu.    

2.2.2. Reštaurácia Koi Sushi 

Koi Sushi je japonská reštaurácia, ktorá sídli v meste Nitra. Pohostinské zariadenie 

poskytuje rozvoz jedál nielen v cieľovom mieste Nitra, ale aj v priľahlých okresoch 

(Banská Bystrica, Zlaté Moravce, Levice, Partizánske, Šaľa, Galanta a Zvolen). 

V súčasnosti reštaurácia spolupracuje s viacerými poskytovateľmi dopravných 

a informačných služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania. 

Spolupracuje predovšetkým s online platformami Wolt, Bolt a TripAdvisor. Manažér 

reštaurácie tvrdí, že poskytovatelia platforiem dokážu investovať omnoho vyšší kapitál 
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do vývoja svojich aplikácií, čo zákazníkom zjednodušuje napríklad samotný výber 

podniku cestovného ruchu. Zákazníci totiž majú tendenciu si porovnávať jednotlivé 

podniky cestovného ruchu na základe rôznych recenzií, hodnotení alebo komentárov.  

Podnik cestovného ruchu je ochotný pristúpiť na všetky podmienky, ktoré si 

stanovujú producenti služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného 

využívania. Je to z toho dôvodu, že spolupráca najmä s platformami poskytujúcimi 

dopravné služby sa stala neodmysliteľnou súčasťou ich podnikateľskej činnosti. Manažér 

reštaurácie je pritom ochotný za poskytnuté dopravné služby vyplatiť stanovenú províziu.  

Majiteľ reštaurácie tvrdí, že pôsobenie subjektov ekonomiky spoločného 

využívania na trhu cestovného ruchu je neodmysliteľnou súčasťou. Na základe toho je 

nemožné sa vyhnúť spolupráci s rôznymi subjektmi ekonomiky spoločného využívania, 

pričom  nijakým spôsobom nie je možné ovplyvniť ich podmienky, keďže ich majú 

striktne dané a pracujú na základe rovnakých princípov.  

2.2.3. Elesko Restaurant 

Elesko Restaurant je súčasťou Elesko Wine Parku, ktorý sa nachádza vo viniciach 

v blízkosti Modry. Pre pohostinské zariadenie je charakteristické organizovanie 

spoločenských udalostí ako sú svadobné hostiny, plesy či firemné večierky. 

S producentmi dopravných, stravovacích, ubytovacích a iných služieb cestovného ruchu 

poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania doposiaľ nemali žiadnu 

skúsenosť. V rámci podnikania využívajú iba informačné služby prostredníctvom online 

platformy TripAdvisor. Pohostinské zariadenie sa považuje za eventovú reštauráciu 

a vzhľadom na to, manažér reštaurácie pokladá nadviazanie ďalšej spolupráce s inými 

platformami za nepodstatné.   

V budúcnosti neplánujú nadviazať spoluprácu so žiadnymi ďalšími producentmi 

služieb ekonomiky spoločného využívania. Dôvodom je neprimerane vysoká provízia, 

ktorú si platformy poskytujúce donáškové služby stanovujú. Ďalším kľúčovým faktorom 

vplývajúcim na neochotu spolupracovať s platformami ekonomiky spoločného 

využívania je negatívna skúsenosť s inými internetovými portálmi (Zľavomat), s ktorými 

v minulosti spolupracovali. Internetový portál Zľavomat žiadal od podniku cestovného 

ruchu taktiež neprimerane vysokú províziu a z toho dôvodu bolo nevyhnutné rozviazať 
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vzájomnú spoluprácu. Pohostinské zariadenie kvôli  tejto skúsenosti nehodlá do budúcna 

vyhľadávať podobné subjekty, ktoré vyžadujú od podniku vyplácanie provízií.  

Pohostinské zariadenie aj napriek neochote spolupracovať so subjektmi 

ekonomiky spoločného využívania ich považuje za konkurenciu všetkých podnikov 

cestovného ruchu. Manažér reštaurácie však priznal, že by bol ochotný pristúpiť na 

spoluprácu s platformami Bolt alebo Wolt v prípade, ak by v budúcnosti reštaurácia 

začala poskytovať donášku jedál.  

2.2.4. Reštaurácia Bagetka 

Reštaurácia Bagetka sa nachádza v cieľovom mieste Vranov nad Topľou. 

V minulosti nespolupracovala a ani v súčasnosti nespolupracuje so žiadnymi 

platformami poskytujúcimi dopravné, informačné, stravovacie, ubytovacie alebo iné 

služby cestovného ruchu poskytované na princípe ekonomiky spoločného využívania. 

V rámci svojho podnikania využíva na donášku jedál svojich vlastných zamestnancov, 

ktorí využívajú vozidlá podniku.  

Jedným z určujúcich faktorov nevyužívania daných platforiem je skutočnosť, že 

v cieľovom mieste Vranov nad Topľou sa subjekty poskytujúce najmä dopravné služby 

nevyskytujú. Ďalší dôvod neochoty spolupráce spočíva v nedôvere voči online 

platformám vzhľadom na to, že nepoznajú osoby, ktoré poskytujú donáškové služby 

(Wolt a Bolt) konečným zákazníkom. Podľa majiteľa reštaurácie môže nastať negatívna 

skúsenosť pri dovoze jedál cez platformu a následne takáto skúsenosť môže ovplyvniť 

mienku zákazníka, ktorý nebude ochotný si následne objednať jedlo kvôli negatívnej 

skúsenosti s dovozom. Majiteľ reštaurácie by bol ochotný pristúpiť na spoluprácu 

s poskytovateľmi dopravných služieb jedine vtedy, ak by sa radikálne znížila požadovaná 

provízia, a ak by sa podnik nachádzal v cieľovom mieste, kde sa subjekty ekonomiky 

spoločného využívania bežne vyskytujú.  

2.2.5. Pizzeria Senátor 

Senátor je pizzeria, ktorej prevádzkareň je lokalizovaná v meste Tvrdošín. V rámci 

svojho podnikania doteraz nevyužili žiadne služby cestovného ruchu, ktoré poskytujú 

online platformy ekonomiky spoločného využívania. Dôvodom nevyužitia služieb bola 

nedostupnosť daných subjektov v cieľovom mieste Tvrdošín. Majiteľ pohostinského 
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zariadenia však prejavil záujem o spoluprácu najmä s poskytovateľmi dopravných 

služieb, ktorí by zabezpečovali donášku služieb priamo konečnému zákazníkovi. 

Spoluprácu s platformami ako je Bolt, Wolt alebo Uber vníma ako príležitosť do budúcna, 

avšak kvôli nedostupnosti daných platforiem v meste Tvrdošín, nie je realizovateľné 

uskutočniť spoluprácu s jednotlivými platformami.  

V spolupráci s platformami vníma veľké množstvo výhod. Platformy Bolt, Wolt 

alebo Uber majú k dispozícií väčšie množstvo zamestnancov s vlastnými dopravnými 

prostriedkami a v konečnom dôsledku dokážu rýchlejšie a efektívnejšie dopraviť produkt 

pohostinského zariadenia ku konečnému zákazníkovi. Ďalším dôvodom ochoty 

spolupráce je, že by podnik cestovného ruchu nemusel zamestnávať osoby, ktoré doteraz 

vykonávali donáškové služby.  

Producentov služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania 

nevníma ako konkurenciu, ale ako príležitosť na novú spoluprácu, ktorá by zefektívnila 

činnosť pohostinského zariadenia.  

2.2.6. Cukráreň Lucia 

Cukráreň Lucia má k dispozícií tri prevádzkarne nachádzajúce sa v meste Prešov 

a jednu v Košiciach. V súčasnosti spolupracuje s online platformou Wolt, pričom 

spokojnosť zákazníkov s danou platformou je postačujúca. Z pohľadu majiteľa podniku 

cestovného ruchu je však spokojnosť s danou platformou nedostatočná. Dôvodom je 

neprimerane vysoká provízia (30 %). O využívaní informačných služieb prostredníctvom 

online platformy TripAdvisor podnik neuvažuje z toho dôvodu, že platforma Wolt 

poskytuje taktiež možnosť vkladania recenzií. Ďalším dôvodom nevyužívania 

informačných služieb je mienka o tom, že zákazníci skôr preferujú prezeranie recenzií 

a komentárov prostredníctvom sociálnych sietí, a práve preto vníma spoluprácu 

s platformou TripAdvisor ako bezpredmetnú.  

Ako podnik cestovného ruchu dostala cukráreň príležitosť nadviazať spoluprácu s 

internetový portálom Food Panda, ktorý ponúka podniku výhodnejšie podmienky 

spolupráce ako online platforma Wolt. Zatiaľ čo platforma Wolt vyžaduje 30 %-nú 

províziu z predaja, tak Food Panda si nárokuje o čosi nižšiu províziu (23 %). V spolupráci 

s Food Panda vidia aj iné výhody – možnosť realizovať platbu aj v hotovosti.  
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Spoluprácu s platformami ekonomiky spoločného využívania vníma podnik 

jednoznačne ako príležitosť a nie ako konkurenciu.  

 

Zhrnutie 

Na základe uskutočnených štandardizovaných rozhovorov s predstaviteľmi 

pohostinských zariadený dokážeme zodpovedať druhú a štvrtú výskumnú otázku.  

Pohostinské zariadenia majú dostatočné povedomie o možnosti spolupráce 

s rôznymi producentmi služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného 

využívania. Z výsledku prieskumu je zrejmé, že pohostinské zariadenia na Slovensku 

najčastejšie nadväzujú spoluprácu s online platformami, ktoré poskytujú informačné a 

dopravné služby fungujúce na princípe ekonomiky spoločného využívania. Konkrétne ide 

o platformy TripAdvisor (informačné služby), Wolt a Bolt (dopravné služby). 

Z prieskumu ďalej vyplýva, že väčšina predstaviteľov pohostinských zariadení vykazuje 

vyššiu mieru ochoty spolupráce s platformami poskytujúcimi informačné služby ako 

s platformami, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie dopravných služieb. Približne 

polovica predstaviteľov pohostinských zariadení prejavila vysokú ochotu spolupráce 

s online platformami Bolt alebo Wolt, zatiaľ čo zvyšné pohostinské zariadenia prejavili 

mizivú ochotu spolupráce s danými subjektmi ekonomiky spoločného využívania.  

Za kľúčové faktory vplývajúce na ochotu spolupráce s producentmi služieb 

poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania môžeme považovať (1) 

rýchlejšiu a efektívnejšiu donášku jedál, (2) nižšie náklady na mzdy zamestnancov a 

(3) moderné aplikácie platforiem.  

Naopak, majitelia pohostinských zariadení považujú za určujúci faktor vplývajúci na 

neochotu spolupráce s poskytovateľmi dopravných služieb neprimerane vysokú províziu. 

Podstatným faktorom je aj nedostatočná skúsenosť osôb s donáškou, čo sa následne 

prejavuje aj v nízkej kvalite poskytnutých služieb. Medzi ďalšie faktory, ktoré majú vplyv 

na neochotu spolupráce sú aj negatívne skúsenosti s inými subjektmi, patrí nedôvera voči 

platformám ekonomiky spoločného využívania a nízky percentuálny podiel denných 

tržieb z rozvozu jedál.  
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2.3. Rozdiely medzi faktormi vplývajúcimi na mieru ochoty spolupráce 

s producentmi služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného 

využívania z pohľadu pohostinských a ubytovacích zariadení 

Na základe analýzy kvalitatívnych údajov zisťujeme, či existujú rozdiely medzi 

faktormi, ktoré vplývajú na mieru ochoty spolupráce s producentmi služieb 

poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania z pohľadu pohostinských 

a ubytovacích zariadení. Analýzu kvalitatívnych údajov sme pritom uskutočnili 

s využitím programu Atlas. ti. 

Z grafu 1 vyplýva, že mieru ochoty spolupráce pohostinských zariadení najviac 

ovplyvňuje výška provízií z predaja a nízka kvalita služieb poskytovaných na princípe 

ekonomiky spoločného využívania. Pohostinské zariadenia do určitej miery nedôverujú 

platformám ekonomiky spoločného využívania, čo ma za následok nenadviazania 

spolupráce s producentmi služieb ekonomiky spoločného využívania.  

Ubytovacie zariadenia však ovplyvňujú iné faktory. Za určujúce faktory považujú 

najmä všeobecné podmienky spolupráce s producentmi služieb poskytovaných na 

princípe ekonomiky spoločného využívania. Aplikácie platforiem umožňujúce rýchlejší 

a jednoduchší prístup k službám cestovného ruchu poskytovaných na princípe 

ekonomiky spoločného využívania taktiež ovplyvňujú ochotu spolupráce ubytovacích 

zariadení. Medzi ďalší faktor ovplyvňujúci ochotu spolupráce ubytovacích zariadení patrí 

aj online propagácia prostredníctvom platforiem poskytujúcich informačné služby. Výška 

požadovanej provízie má taktiež vplyv na ochotu ubytovacích zariadení, avšak v nižšej 

miere ako pri pohostinských zariadeniach.  
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Graf 1 Rozdiely medzi faktormi vplývajúcimi na mieru ochoty spolupráce s producentmi 

služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania z pohľadu 

pohostinských a ubytovacích zariadení. 

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2022.  

 

Na základe výsledkov analýzy kvalitatívnych údajov môžeme konštatovať, že 

existujú určité rozdiely medzi faktormi ovplyvňujúcimi ochotu spolupráce s producentmi 

služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania z pohľadu 

pohostinských a ubytovacích zariadení.  
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ZÁVER  

V práci sme sa venovali zhodnoteniu spolupráce podnikov cestovného ruchu 

s producentmi služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania. 

Prieskum sme uskutočnili prostredníctvom realizácie štandardizovaných rozhovorov 

s predstaviteľmi ubytovacích a pohostinských zariadení nachádzajúcich sa v cieľových 

miestach na Slovensku. 

 Na základe vymedzeného čiastkového cieľa C1 bolo potrebné preskúmať 

a zhodnotiť, do akej miery sú pohostinské a ubytovacie zariadenia ochotné spolupracovať 

s platformami, ktoré poskytujú služby na princípe ekonomiky spoločného vyžívania. 

Môžeme konštatovať, že ubytovacie zariadenia do značnej miery sú ochotné 

spolupracovať s producentmi informačných služieb a dopravných služieb poskytujúcich 

donášku produktov, pričom miera ochoty spolupráce s poskytovateľmi dopravných 

služieb poskytujúcich prepravu osôb je však mizivá. Pri pohostinských zariadenia sa 

preukázalo, že vykazujú vyššiu mieru ochoty spolupráce s platformami poskytujúcimi 

informačné služby ako s platformami, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie dopravných 

služieb. Približne polovica predstaviteľov pohostinských zariadení prejavila vysokú 

ochotu spolupráce s online platformami Bolt alebo Wolt, zatiaľ čo zvyšné pohostinské 

zariadenia prejavili malú ochotu spolupráce s danými subjektmi ekonomiky spoločného 

využívania.  

V nadväznosti na druhý čiastkový cieľ C2 sme zhodnotili faktory vplývajúce na 

ochotu spolupráce medzi pohostinskými a ubytovacími zariadeniami a platformami, 

ktoré poskytujú služby na princípe ekonomiky spoločného vyžívania. Môžeme 

konštatovať, že na mieru ochoty spolupráce ubytovacích a pohostinských zariadení 

s producentmi služieb poskytovaných na princípe ekonomiky spoločného využívania 

vplývajú faktory, ktoré zvyšujú mieru ochoty spolupráce a faktory, ktoré naopak znižujú 

mieru ochoty spolupráce. Medzi faktory zvyšujúce mieru ochoty spolupráce ubytovacích 

zariadení patria všeobecné podmienky spolupráce, propagácia v online priestore, 

optimalizácia hospodárskych výsledkov a moderné aplikácie platforiem. Pohostinské 

zariadenia sú ovplyvňované aj inými faktormi, ktoré zvyšujú mieru ochoty spolupráce: 

moderné aplikácie platforiem, rýchlejšia a efektívnejšia donáška jedál, nižšie náklady na 

mzdy zamestnancov ap. Naopak, medzi faktory znižujúce mieru ochoty spolupráce 

ubytovacích zariadení patria neprimerane stanovené výšky provízií, nízka kvalita 
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poskytovaných služieb, nedostupnosť producentov služieb v cieľových miestach 

a averzia voči spolupráci so subjektmi ekonomiky spoločného využívania. Medzi faktory 

znižujúce mieru ochoty spolupráce pohostinských zariadení patria neprimerane stanovené 

výšky provízií, nízka kvalita poskytovaných služieb, negatívne skúsenosti s inými 

subjektmi, nedôvera voči platformám a nízky percentuálny podiel denných tržieb 

z rozvozu jedál pohostinských zariadení.  
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PRÍLOHY 

Príloha 1 Štandardizovaný rozhovor  

 

Internetové platformy fungujúce na princípe zdieľanej ekonomiky sú platformy, kde sa 

stretávajú osoby, ktoré dokážu niečo ponúknuť na prenájom (napr. auto, nehnuteľnosť, 

svoj voľný čas ap.) a osoby, ktoré majú potenciálny záujem o tieto služby a produkty.  

 

1. Využili ste niekedy v rámci svojho podnikania niektoré z informačných, dopravných, 

stravovacích, ubytovacích alebo iných služieb v cestovnom ruchu, ktoré fungujú na 

princípe zdieľanej ekonomiky? Ako napríklad využitie donáškových služieb 

prostredníctvom platformy Uber, využitie dopravných služieb pre zamestnancov 

a hostí cez platformu Hopin, recenzie ako personálne informácie na sociálnych 

sieťach či platformách TripAdvisor, recenzie-hotelov.sk ap. 

- Ak áno, akú konkrétnu platformu ste využili a do akej miery ste boli 

spokojný so spoluprácou medzi Vašim zariadením a subjektom zdieľanej 

ekonomiky? Boli Vaši hostia spokojní so službami subjektov zdieľanej 

ekonomiky?    

- Ak nie, z akého dôvodu ste nikdy v rámci svojho 

ubytovacieho/stravovacieho zariadenia nevyužili služby ekonomiky 

spoločného využívania? 

- Mnoho ubytovacích a stravovacích zariadení spolupracuje s 

rôznymi platformami zdieľanej ekonomiky – Uber, Bolt, Wolt, Hopin ap. 

Platformu Hopin využívajú podniky najmä pre potreby zamestnancov. 

S touto platformou spolupracuje napr. Regal Burger alebo hotelová sieť 

Hilton. Vedeli by ste si predstaviť spoluprácu s rôznymi platformami 

zdieľanej ekonomiky, ktoré poskytujú informačné, stravovacie, 

ubytovacie, dopravné alebo iné služby v cestovnom ruchu?  

 

2. Za akých podmienok by ste boli ochotný spolupracovať so subjektmi zdieľanej 

ekonomiky?  
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3. S akými platformami zdieľanej ekonomiky by ste boli ochotný spolupracovať a ako 

si predstavujete Vašu spoluprácu? 

 

4. Stretli ste sa vo svojom okolí s konkurenciou, ktorá by spolupracovala so subjektmi 

zdieľanej ekonomiky? Ak áno, o aké zariadenia cestovného ruchu išlo?  

 

5. Ekonomika spoločného využívania v súčasnosti patrí medzi fenomén, ktorý neustále 

napreduje. Do roku 2025 sa dokonca odhaduje, že jej podiel na svetovej ekonomike 

dosiahne až 50%. Vnímate subjekty zdieľanej ekonomiky skôr  ako svoju 

konkurenciu alebo ako novú príležitosť na spoluprácu?  

 

 

 


